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ue se achão á venda no seu consu1-torio e nas differe:ll1I:tes
lojas de livros no Rio de Janeiro(")

.N:atcl'ia

l\r~dica

ou Pathogenesia Bomooopathicu, 1 vaI. em 8·,2" ediçào
.
Medicina Homooopathica, 1 vol, em 8" .......•.......• " ' ....• , .. , .•..
Nova Pra Ça Elementar da Bomooopathin, com um Diccional'Ío technico de todas as paJa·
vras de lDed"lC'lnU e cirurgia, { vaI. em 32...•...........................••...•.
Guia Pratica da Ho,'nooopathia, -1 vaI .........•......................•... " ... " ..
Physiologia das Pai xões, conte.'1do estu(los pbilosophicos relativos á mulher, ao homem.
.
e partir,uJal'lD'I3nte ~~-paixões bumanas, 3 vaIs. em 8·
Doutrina SOI~ial 1 01. em :1.2, 2" edição................•.........................
Element s ..í1e Lilteratura, contendo a Arte Poetica, a Mytbologiu, a Historia dó. LilteratUfa Portu~uezü c BrasileiFa, a Grammatica Philosophica da I ;ngua Portugueza, a
Logica e a Rhetorica.. .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
. ............•.
En aio Cborographico do lmperio do Brasil, i vaI. em 12
.
Os Portnguezl's perante o mundo, 2 vaIs, ~m 8·, estanilo o primeiro já publicado
.
O Educador da Mocidade' Bl'asileira, ext't1Ulldo das Escripturas Santas, 1 vol. em 8· ..•..
"femurias diarias l1a guerra do Bl'asil, por espaço de 9 annos, 1 vaI.
.
In.;latel'l'a e seus tralados (Memoria), 1 vaI.. '" . . . .. . . . . . . . . . . . . .• . .. . ...•.....
Ui.,oul·so obl'e a historia universal. ., ...•.................. "
.
Luiz de Camões levantando o seu mOllUmento ou a bistoria de Portugal justificada pelos
Lustadas, 1 vol ..•...........••....................• "
.
Os Tumulos, poema pelo visconde da Pedra-BI'anca, commentado pel{) Dr. Mello Moraes.
B:ograpbia do DI'. Manoel Joaquim de Menezes
,
: ..
Biog.raphia do Senadol' O~ogo Antonio Feijó
'" .. '"
.
Propaganda IIomooop thica de João Vicente Martins e do Dr. Mello Moraes, na Babia,
3 vols
"
"
" ........•....... "
These sobre os sentimentos moraes, que sustentou para obter o gráo de doutor em medicina na Babia, 1 voI. em 4·, com 56 pags ........................•..•..........
Apon amentos BiollTalJhicos rlo Barão de CaYl Ú, contendI) a bistoria circumstanciada do
c samento de S.• 1. o Imperador o Sr. O. Pedro II, onde sào publicados os documentos diplomati::os e reservados que hOtlverào rlUl'ante a sua negociação
;" "
.
iogl'aphia do Conselheiro Joaquim Marcellino de Brito, J voI. em 8·
.
\;c~6Iogia do SenadOl' Diogo Antonio Feijó. com o retl'nto, t vol. em 8 0 • • • • • • • • • • • • • • •
Chorofllphia Historica, Chronogl' phica, Geaealogica, Nobiliaria e Politica do Impedo do
l.lrc.sil, 5 vaIs. em l}., ja publ"cados, sendo 48 cada v lume .... " " ..... " '" .....
Bra il Histo! ico, 4 vaI. .•.............•........................................
Uma HOI'a com Deo .........•........ ,
'"
.
A Posteridade
" ..............................•...........
uadl'o Analytico de GrammaLica da Lingua Portugueza
"
.
I)
JI
de Retborica ..............••..................................
II
li
de Arte Poetica
.
li
li
de Mythologia
:
.
DiccionaJ'il) de Medicina e Therapeuticu Homooopathica, 1 voI.
.
Historia dlJ Bl'usil-Reino e Bl'asil-Imperio, -1 0 vaI.
,
.
O Brasil Sucial e Politico, ou o ue fomos e o que oomos, com notas do padre Ánlonio
,
.
'ieira, 1 vaI.
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AO GRANDE CIDADÃO E NOSSO PRIMEIRO DIPLOMATA O EXM. SR, CqNsELHErnO ANTONIO DE lIfENEZI
CONCELtOS DE DfiUMMOl'.'D, DO CONSELllO DE S. M. O IMPERADOR, SEU ENVIAD • EXTRAORDINARI', p, ,
PLEN1PUTE~ClAr.jO, VEADOR OB S. M. A IMPERATRIZ, CAVALLEIRO D·I ORDEM IMPElllAL DO C
MEND.I DOn 1),\ DE CHRI~!1'O, GRÃ-CRUZ DAS OROENS DE NOSSA SENHO" DA CONeEI çi\o DE PORTUL
S. MAURiCIO E DE ':'.. LAZALlO DA SARDENHA, COMMENDADOR DA c n ,L", ~'1 )IERITO, SOB O TITULO DE:>,

vAS"TRO
COMA D~
JOSE

DA TOSCANA, ETC,.

E:m. SR. CO~SELIIEIRo.-Aprzal' do deslel:ro em qu~ V. Ex. vive, l?hge da iall 1, per~anece V" Ex ..sempre
presente rOl minha ml'nlllria, pllrque, alf'm da mlllna amIzade que IIOS liga. uma graude.copla de ac uteclmenlos
nolavpi." na nO~5a lisl(lria CI)lItenlporanea rstão Iii!ados ao nomr "lustre de V. Ex.
~
ISo nossl) paiz, onde ~':..I\ã(! galal'doão serviços.; o~~e se não d!stingue o m~nlo; o!)de tudo c~mlDha confuntlido nos vend,.vaos das facçol's( ) e dos mteres-es IOdlvlduaes, mm poucos se dao ao trabalho cip, revendo o passado discrimillilr os homens, para aprpgO<lr-lhes os serviços e distingni·los dos avenlUl'eiros da uaçITo,
ir UIlI1l desg 'aça, meu venerandu ~migo, o que se passa em ~m ~aiz, como o nosso, que vai apodrecen.do
antes de amadulPcer. Os nomens exprnmentados, como V. Ex., nao ~ao chamados ao poder, porque ludo VIve
myslificlldo ppl,1"~ ,,1,\ de direilo, qne rem absol'villO ludô e abastardado as in tilul(;ões no Brasil j e ad~ira que o
povo não ccnheça o palll'1 ridicnlo ~~e rep/e~enta entre nó~. ~' cha.mlldo em t~rnpo prefixo pelo governo para pe"JiI" na escada qnl' tem de f"zpr sul.nr aqul'lIes a quem chamao llellos da naçao; e logo que o govel'll? os empoleira (porqlh' é qurm lltanda I'a?er as elpiçõ,'s e d~s!gna os que dpvem ser ,.leitos, conlra ~ que determma ii cou~
tiluiçào d~~ IDlpHio), os pscolhldos e o guveluo alll'aO COIII:'\ e-ca~a DO POV(\, e, plll: agradecml~llto, o sol>r~cal'l'egao
com en 'e iS trdmlos LI',,"do pU I' pi OI1I1'S. as, que Ilsongêao a vaidade, o povo bnga, .esfaqueia-se, e mUitos morrem; ( ',,~leCOII'l)enSil de tudo, é rl'crutado e esmagadu pelos bemavenll1rados que elegeu.
~'gllnl""lII os hOlllens S"IIS,ltus o que é uma camara de d~pu.ladtls entre nós, que o governo m~~~a elegeI' pur seu~ IIge~lle-. e /I dl,Slllll'. sf'OlprC' que quer, e por mctl"os I~s~gn'ficantes. se~ se lembl'ar da opllllao pu;ca. e ~enl se JllIpllllllr Colll (IS IlIcomnlOIJos que causa ao povu 1 E Islo purque o palz é uma grande fazenda do
. execlIllVO. quI' lião lt·speita o parlo social da nação. e o povo o e cravu da gleba.
Is pl,·jlos, a~sim conslilnil'us, rórmào. dp. cel'/lI tempo pllra cá, a chancellaria do governo, Oll a confraria dos
'. Cl:. plll'asc do
Sr Zacarias c1,' Go~s c Vi.sconcellos, ('om a denominação de maiol'ia da eamara tempora'1'Ia, pal'a chance1lar o rshllnjamcn lo da I'urtl~na pultlica.-prati':ado pelo podei' exer.uLivo, qne só quer na ua chance1lada aqul'!les que uecl'ssiLào de cmpre~os de magi~tI'aIUI'a, de diplomar.ia, de"presidencias e lugar6s lucrativos.
NoS plÍnwiras ]pgislalllras nãu acontecia assim, porque erão chamados os homens independentes, e por isso
arroslavão a má I nu\ade do p')der execulivo, e fazião responsabilisar os ministros, porque não havia o pa,7'lamentari'7IICJ(") : Ilt'l1'\ a e~I'!oIa de dll'l'ito. que tanlos males lem acarretado ás illsli'lIiçõ~s do paiz e onerado o lhesouro
Jllllmcn, fllnednllava ainda. l':esses teUlpos, que lá vão, em que haviâo virtudes civicas, um ministl'o de Eslado
Dãu s~ '~,,'I'\ vrria a dizer aos rppresentantes da nação, em pleno pul'lamellto.: « Eu nào aceito e nem cumpro ou11'"S VI'II.I"S. que lião rorem as indir-atlas pela comlll'ssão que mandei <;lleger no vosso seio! Jl Nesses tempos de
verdatlPll'o chisnw o depulado lepresentava o "pensamento nacIonal, e)l(lje, com poucas excepções. reple euta a
convelliencia propl ia, e por i'50 tudo caminha mal, e quasi lodos os negocins pul>licos acabão por absurdo:
A constituição, discriminando os limites dos pOlf't>res polillcos. da aos lIlinistl'os unicamente a faculdade de
fazer nomeações, e dirigir os negocios intel'nacioD~es. fazer tralado_, tlpclarar a guerra e fazer a paz, concl'der
1ibUlos e honl'as. expedir decretos, fazf'f cUlllprir as leis decl eludas pelo poll!'r legislativo, prover as nece~sidades
pulJlicas, e a segurança inlerna e extel'na da nação; no enlanto o poder executivo tem invadido ludo, a constituir·se hoje no pillZ o unicu p..der real pela abso/ção dos ouU'Os podf'res.
O tCIIlpn mais fl'liz qlJl:' teve o Brasil foi o lemp'l da 1't'gl'llt:ia, purque havlão virtudes civicas e o paiz se go"el'Dava pelo prop"io paiz, e hOjo' se guverllil pela corl upção e pela falsa pUlilica, ou antes pela mentil'a.
Se o mlnistrlls de~st'm contas 'l'\'l'r"S aos que lhe sucr.lJ(les~em, t' f'lss!'lIl eHas 8prest'nla las fielmente á naç1io, representada por ~eus legililllos deputados, e t'stes fu-st'm, como manda ii cnnstiluiçãll, os que mal'cassem as
"erl.l~s lJara as d('sppzas du E~ladl!. e lião a~ chancell.as 'em sómenle, o paiz eSlal'la em outras condit,;õ.,s: não
eSlal'lamOS pagallúo cerCa de 50 UOO:OOO$ de JU/os (maIs de m6tade das rendas publIcas), sem ulilidade real da
nação .
. .0 que .\'êmos é o syslrma de esbanjamento! tle dissipaçõ.ps. para manler a cOl'rupção e crearem os proprios
mlll1strus ~Ifficuld~ld.es em L(.dos os ramus do serviço publiro, vlvl'ndo do suor do 1J1lVO . porque o pensamento dos
que governao é dlVldll' para enfraquecer, empubrecer para duminar, e deixar tl101o r.OITel· ~em pl'evidencia para matar o espirito pllblico e os senlimenlo, de Ilacionali<lade. Em que p;,jz do mundo o elemenlo nacional é menos
preponderanle qne na capit:lI do Impeno, aos olhos du govel'llll e de lodo o lliUfldo I No coner desla obr'i\ I\onfrol!t~rei os tempos, mostrando o que fomos, e a que estddo nos tem reduzido o governo da mentira ou da falsa
politIca.
Se percorrer~os a lista da~ necessida~es public~s •.das imprevidencias, dns absurdos governamelltaes, veremos que, se eXiste r.OIllU naçao o lmperlO do Briosll, e antes pl'r ~er o prolegido de Deos, do que por obra dos
homens.
(
V. Ex:! que mui hem conhece a'nossa hiSloria e o home.ls politir.os do nosso paiz; V. Ex., que salvou o
nosso BraSIl ele uma hallcarrota("'" e concorreu para o acabamento ÚO lralico de carne '"'umana t'lndo em rel'ompensa a,pel:seg~liçãu e..o oslmciwlo, não se admirará ~o que ac.al!o de diz.. r. Mais tarde, e em lel~po, a posteridade
lhe fara.a Jus!l(;a devJi.la aos seus talentos, ás sum; Virtudes CIVlcas e au seu patriotismo. EOlquamo isto nõo acontece, aceIte mllll1m; benevolas palavl'ils de cOllsolações, porque ou
Rio de Jaueiro, 29 de Novembro ce 1869.
De. V. Ex.
admirador e amigo dedicado
MELLO MORAES.
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No ?OIT~l' desta minha ,?bl'a, e l?r.incipalmente depois que tratar dos acontecimentos do dia 7 de ~j)ril de 1831, darei
ao lellor a h!stona dos dOlls parl1~lJs puhllClJ , que entre nós sãu d.. . n\lminado~ libe~'al e conserV(UlO1', o como se formArão e
se pe!',verlêl ali, danno ol'lg~DJ á. lucçõ~. dll iversos noOl~S, que tão pr,-judicla~s (1m Sido ao nosso paiz.
(..l N" \ugarrC(1~lJeLeIlLe farei a hls orla ~os minislerio ~olidtll'io~, .1>. pa~'lamenta1'ismo e das maIOrias pal'\ameulares.
d ( ) EI
J
res dá·se ZO OOOU· fUI'I~s ao governo para premIar a,," qu,> descvbr "em e Cilp'"
oS pas:S"d0ores
e moeda
• contrão-se e conhecem-se os passadures ue moeda falsa e ainú_ 'iio ·.ard~'ac1os e f\l5tejadl's I

DEDIOATORIAS

• EX.
R. Dn. PEDR úEAMUJOIIMA, MARQUEZDEOLLDA, :.RWE\;f
LIJEIRO
g EST,\'" , "ENAlJOR E GRANDE 1'0 IMPERJ(l, On'ICr. L OH CRUZE
ORDE, ,;: CaRl. TO, DO DR.\SIL; SA,'TO ESTEVÃO, DA
'GRJA ; LlGlÃo DE !lO'M. DA TIL
E S. LAZARO, DA ITALlA ; DE ~nmJIDIE', [lA TURQUIA, E DA IMMACULAD\. CD. CEIÇ30 O )LEX1('()r

ai

EX.II. SR. 'lAllQLEZ DE OLI\DA( ';.-". Ex. que é o OllHor ~'ll1to que preSi'nlp.L 'lll?
1) nwsil. n que,
mesllIo antes du lundhçilo dfJ Impel'lo, fig-urou lias cllltes porll1oUt'~ilS, e '11Je di fo!JlS L ln l Ü , n~." 10 t'!los "
movimentos poliliccs dI, Brasil, {'omo depllIado, como sl'nador, c' m, lIilli:tlO de }~,lad", e ('OIllO n gentp
gr~lnlle do IJllperi\l; V. Ex. que rOl lonu a sna vida puhlica e prll Iiru!ar nim tcm commpt"do t No; qoe mar~eu.
hrl.lbo de ,eu iIIu 1'(\ 110111 ; V. E:. tjllf é o mesllIQ. IllIlll<'tn, tao n'l' randpl3 t1t' sua pOSI~'l.O >ül'frl, -a lrlle" ele'ou o seu pl'qJl'ío ITIl'Tecilllento, como lia vida pal'lÍcular, me ('{JnsliJta que /:'sll:' Ih'm, que f) a hT-t"l'la tl
n ..
lituições, dos /IIini t!'rios, ola Ho.gellcii4. do senado. da cama!'a e du c.olI.;elllo tlé E~laQ{} oncl~·. 'Es., flor
,.a:lentos, tão bl'i1hanlelUCtlte tem lJgurüdo, eu o oO'ereça a V. 1\](. COlllO luolico sigwl! ria s:uc ra (lcdica\iâo
TI
lodo o tempo lhe tenho mOS1J'oldo, porque 'o I
.:;. C., fi de .iovembl<l ele 1869:"'.
V. E~~.
par.. n-be
nmigo deuic do
I

\I bLL' '\101. I:S.

A S. EX. O S!l., C01'SELll.EIl\O JOAQl:D! ~1AIlCELLI,O DE MITO, I'RE HI:E,'TE
GRÃ-CRUZ Dj, ORDEM DE CU!\! 'TO, ETC,

Dll S11PRL~,ro

'f1.11J' _-."1 DE J ' . H.

EX)l. R CO.'SELHElRO -V. Ex' qlh~ é Uill dos mais emi:1 P llles cidadãos do Impcrio, que é um do orna
mentos da hO'1J'aI!a magistratura ',rasiteira, e que, em todas as posit:ões socias, tem, por sua .\'il'tudes publica8 e
privada, conservado um nomtl immaculado; V. Ex. que, pOI' eU5 s('l'\'iço fei! á nOSiia JJatria, é sem conte·
ta<;ão uma das glorias do Brasil(' ") aceite neste Ih'J'v, onde Y. E . fi ól1l a ~onlO dl'pu ado e como ministro da Corõa, mai um te.temuuho publico do apreço em que lenho, e tIa e lima que Ih' consagro.
Li",arJos por -partIcular an'ei~ão e por laço de parenle"cú, no:sa sinCBl'S an izade caua vez mais se estr.eiloll, e
como será ella para sempre, receba V. E:, u c0 11Linl.1açào tloe protestos com que me honro se1'"
Rio de Janeiro, 9 f.le J. o\1cmuro de 1869.
De V. Ex.
amigo sincel'o e parenle efedic, do

°

I

MLLLO }10RAES,

A

1ft. FERDINAND D!NJZ

ILLLSTR,\DO AMIGO R COLLEGA.-A desgraça que a mão do infortunio tem feito pezaT sobre ,'ossa pai ria,
nós a temos ,l'ntido~ porque a França dos tempos modernos era a palria cOlllmUll)~dos homens de letras. I.\o\-a
At\Jenas, donde em jorro partião as luzes da iutel!igencia sobre a 1'ac tia lerra. Por mais que a lIIente illvesligue
a causa de tantos infortuuius dell'amados sobre mn povo generoso, como o povQ fl'i\nccz, lião as pótle achar. Segredos de Deos!
Emquanto LJuo o \OSSO nobre roração geme dentro da. palria e com a patria, eu me rccordo elo que"fo devemos. Recordo-lIIc do !li lOliador cOQ~ciendoso de nossas glorias Iillp-Iarias e politicas, do genlll'O'O escriptor
.MI'. Ferdinand Diniz, 't , pluíicieulc em nossa historia, de ba muitos annos l(,mou a si fazer-lIos conhecidos
denlro e Jóra da França. M~OI'a, lloi • que puulico mais um t abalho sobre a bis~oria moderna do Brasil, sendo-vos
devedor de lanlHs finezas imIJagaveL, nilo vosso deixl1l" de 'os dar em nflDle do meu paiz, e do meu em 'parlicu~
lar, u eslemuuho lublico de nossa gratidão, e com ella a müis pura e sip Jra ollsolü0ão.
Rio ue Janeiro, 25 de Dezembro de 1870.
Vosso dedicado amigo e col\pga
~1I:LLO ~IORAES.

(') Vide ~ua bioglapbia escripta por mim.
.
(") Qu '''io p crevi esta carta dedicatoria ainda vivia o Sr. marquez de Oiinda, que a ieu com mUlto agrado cm minha
Ilre-e -lid, no
e, e pr
o me descl;lpará o leitor de a conservar tal qual foi por elle lida.
I''') Vide a sua !J
I
~cripta por mim.

..

..

HISTORIA
DAS CONSTITUiÇÕES POLITICAS DO BRASIL DE I 89 A 1825

CONJURAÇÃO MINElI\A DE 1789.-J>.HalElRAS SOCIEDADES
SECRETAS

Já se havião passado .1.2 annos que o Brasjl em todos os seus _pontos permanecia em paz, porque a
morte de eI-rei D. José, acontecida em 2!~ de Fevereiro de 1777 no palacio dll Aj uda de Lisboa, elevando ao throno de Portugal sna filha a Sra. D. Maria I, esta não quiz continuai' com as di.ssenções
com a Hespanha sobre os negocios da A merica do
Sul, e empenhqu-se com sua mãi a rainba viuva
D. Marianna Victoria para ii' tratar com seu irmão
D. Carlos UI a respeito oa paz entre Portugal eHespanha, o que teve lugar,_preceuendo-se a mudança
dos ministerios, que sem duvida embaraçarião a
.
..
negociação (*).
As questões no sul da AmerlCa erão quasl mterminaveis; e por isso os portuguezes, de posse da
colonia do Sacramento, sustentavão a guerra: a
lIespanba, para reforçar suas tropas, bavia mandado uma esquadra, composta de 120 velas, que
sabio do porto de Cadiz a 1::1 de Novembro de f 776,
com mandada pelo almirante mat'quez de Casa Felly
e sob as Ol'dens do general hespanhol Pedro CeVL
lho Cortez Calderon, e chegando âs proximidades
de Santa-Catbarina, depois de val'ios conselbos e
algumas circumstancias, desembarcârâo os bespanhoes na enseada das Cannas-Vieiras, proxima á
'[)ont q do norte, na noite de 23 para 24 de :Fevel'eiro do anno seguinte, sem a menor opposição do
marechal de campo Antonio Carlos Furtado de
Mendonça, transferido do governo de Goyaz para o
de Santa-Catharina desde o começo do ~nno de 1775.
Foi em taes circllmstan.cias que a rainha viuva
conseguio de seU" irmão o tratado de S. Ildefonso
de fO de Ontubl'O de 1777, queroi ratificado em 11
de Março de f778, fixando os limites do norte e do
sul, com a entrega da colonia do Sacramento e restituição da ilha de Santa-Catbarina, sendo designado para recebe-la das mãos do marechal de cllmpo
D. Guilherme VaughDn o coronel do regimento da
Babia Antonio Fmnci:5co da Veiga Cabral 'e Camara
(que nesse tempo estava no Rio de Janeiro). por
portaria de 25 de Ahril de f778, com instrncções
do vice-rei marquez de Lavradio, cuja ilba recebeu
com o âcto e posse de 3 de Agosto, tendo antes
(30 de Julbo ) evacuado a ilha as tropas hespanJ1olas, terminando tudo por uma solemnidade a Deos
em acção de graças.
O coronel Veiga Cal)!':!l governou a capitania de
Santa-Cal.harinn até 5 de Julbo de 1779, em que
foi substituido pelo brigadeiro Francisco de Moraes
Al'al~o Teixeira Homem.
Neste estado, pois, de paz permanecia o Brasil,
4uan do os movimentos politicos dos Estados-Unidos, q~e nã.o l?assavào desapercebidos no animo de
mUItos brtl.Sllelros, despertando idéas quQ:á gel'minavão, fizel'ão que umJacto singular se revelasse em

C") Exl. do Brasil Hislo1'ico n. 50, t" serie, anno de t85!!.

Minas-Geraes em 1786,- most'.lnJ" desejos êa independencia.
. " .
Governavu então a capllalllll de r,i.:.nas LUlz j.~
Cunha Menezes, quando soube que se tramava uma.
revoluçãO alli, sob os mesmos principios da que tinha tido lugar na America do Norte, e o governa'dor julgou II denuncia tão pouco fundamentada,
que lhe não deu a menor iOlportancia, por julgar
imposssivel um tal acontecimento no estado em.
que permanecia a colonia portnguezll.
No entanto o que se passava não era uma visão
aérea; porém sim a idéa suprema de uma mudança formal na existencia politica do Brasil. Desprezada a denuncia pelo governador Cunha Menezes, os conspiradores mandiÍrão com toda a cautela
os seus emissllrios para a Bahia e Rio de Janeil'o?
em procura de novos socios, para em tempo conveniente e com toda a segurança levarem a etreito a
independencia, não só de Minas-Geraes, como de
todo o Brasil.
Nenhum governador favorecia melhor os desejos
dos conj urados do que o inr.redulo Luiz da Cunha
Menezes; porém, sendo substituido em -li de Julho de f 788 por Luiz Antonio Furt:tdo de Mendonça,
vi,;conde de Barbacena, que, mais activo que seu
antecessor, entendeu empregar maior severidade
nas ordens régias relatIvamente á cobrança d()
quinto .de ouro, que estava muito atrazada ( im posto
oneroso que se havia derramado sobre os mineiros"
o povo ficou por isso muito desgostoso,.e os conjurados tlchárão apropl'iadas as circumstancias pam
levarem a etreito a execução do seu plano, de ha
muito em incubada fermentação.
Mas, n, n obstante o bem combinado dos planos
e quasi seg:lra ca dos meios, os mais experimentados ternião p.m· razão da situação topogl'aphica de
Minas; porque, sendo elIa central, não efferecia
vantagens para um rompimento tão perigoso com()
o que ia ter lugar. Para aplainar os difficuldades,
mandárão ao Rio de Janeiro o alferes Joaquim José
da Silva Xavi~r, maIs conhecido pelo alcunha, de
Tira-Dentes, com o desígnio de dispôr a capital do
Rio de Janeil'o para fi. revolução, e,encontrand()
eUe um sen comprovinciano (José Alves Maciel)?O
que acabava de cbegar da Europa, se entendeu Co~
elle, e mais animado ficou por lhe dizei' Maciel qu~
a causa de Minas seria bem recebida pelas potencias que tinhão reconhecido a emancipação dos e tados coloQiaes da Inglaterra.
Isto, porém, não bastava; convinha que o emis-(
sario mineiro cumpT'isse com o que se lhe havia
incumbido, que em persuadir ao. fluminenses da
nece~sjr1..ade de adherir á revolução para emancipal'
o Bra iI da oppressão que soffria. Mas, sem que isto
fizesse, volta para Ouro-Pl'eto ou Villa-Rica o inexperiente Tira-Dentes, e communica a seus c01'l'e11gionarios o que se havia passado com Maciel, e
elles, sem attenderem ao mais que faltava da fui são do seu commissario, entl'ão em conselho, e re_
solvem tambem levar a effeito os seus planos no
)
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momento em que o visconde de Barbacena orde- Botelho de Lacerda á capitania de Minas conduzir
os presos da conjul'ação mineira, não tanto pelobem
nasse a cobrança do il1lpO<ito do luro (derrama).
Um dos conspirndores, chamado Joaquim Silve- do serviço real, como para achar motivos a exercer
'" dos Reis, foi ,() governador e denunciou o a sua vingança. Botelho, sem he itar, partia com
~to, delatando fi:· n'eligional,'ios nomeando-os os seus soldados pal'a Ouro-Preto,recebeu os presos
úom todas as cirC11111stalw i as. Balfbacena, de posse e com elies se encaminhou para o Uio de Janeiro.
do segredo que lho fôr'l - 1"10 por um miseravel
Contava José Botelho que esses homens ( os pretraidor, illlmediatamente o transmittio ao conde de sos) durante a viagem unca se queixárão nem falReze lde, vice-rei do Rio de Janeiro, o qual man- lárão sobre os motit'o3 da sua prisão: sempre calado" sem perda
t, uIpO prender os denun iados, dos se conservavã'" e por isso merecêrão do honrado
o
e teve lug". sem a me!1or resistencía, sendo commandante Jo Botelhe-, os maiol'es respeitos e
tOllOS proc ,:;snc1os'c dalli conduzidos para o Rio de sincera considera" v.
Contou-me, por vezes, em nossas familiares praJaneiro, á excepção rIo famoso poeta e grande magistrado DI'. Clanuio Manoel da Costa (que, se- ticas, a E -ma. Sra. mal'qucza de Jacarepaguá. ilgundo me disse o Dr. Amel'ico de Urzedo, fôra lustre e nobilissima fidalga, a quem tributei
assassinado, ou conforme outros e suicidára) e Joa- sempre respeitesa e dedicada amizade, que seu tio,
quim da Silva Pinto do Rego Fortes, que- morrêrão ou antes seu pai de- adopção, o major José Botelho
na caclêa de Vill::t-Rica.
de Lacerda, de quem foi herdeira univel'sal, dizia
Os mais vierão pal'a o Rio de Janeiro, sendo in- muitas vezes, no lar domestico, que lhe cortava. o
cumbido de os conduzir o major José Botelho de coração vêr tantos homens de talento algemados
Lacerda, do esquadrão de cavallaria, de que era sobre cavallos, que erão puchados por trapeiras,
commandante o ti!nente-coronel Camillo Maria To- sujos e- mal vestidos por não terem trazido roupa.
nelet, creador desse corpo.
No primeiro dia dormirão algemados; porém na
O major José Botelho era um homem distincto outra noite o desembar.gador Thomaz Antonio Gonpor seu nascimento e suas \irtudes. Seu pai, o co- zaga pedia ao major José Botelho que lhe tirasse as
ronel Manoél BotelLa de Lacerda, tendo sido go- aI gemas, para poder escrever uns versos, que a desvernador da colonia t: SJClamento, morreu-no Rio g raça lhe havia inspit'ado ; e sendo satisfeito o seu
de Janeiro. O conde de Rezende detestava o major desejo, Alvat'enga fez o mesmo pedido e Botelho tiBotelho, porque este não se curvava aos desconcer- rou então as algemas de todos, expondo-se assim a
tos do conde e nem tão pouco aos desregramentos que elles fugissem ou houvesse alguma sublevação;
de um de seus filhos, que pertencia ao esquadrão porém o comportamento desses illustres prisioneide cavaliaria do S1311 commando.
'<; de estado foi tal, que Botelho, já cheio do mais
Este' moço rra mui extravagante e estava acos- .ofundo respeito, lhes dava milhares de satisfatumado a fazer tudo quanto queria impunemente, ções, qua.ndo era obrig-ado a lhes pôr as algemas, no
e, bem que .dsse de boa indole, como não tinha acto de continuarem a viagem.
O desembargador Thomaz Antonio Gonzaga eseducação, pratica va toda a casta de desa tinos.
Confiado 110 pai, era insubordinado, e por isso creveu, na cadêa de Villa-Rica, á sua Mal'ilia as lyfaltava ás suas obriO'ações mlitares ; e o m~jor Bo- ras 3, 26 e 35, da 2" parte das suas poesias.
Quando, em viagem, pedia a Botelho para lhe
telho, para manter a discip lna do seu corpo, prendia-o, embora fosse filho do vice-rei, sem lhe faltar lirar as algemas, escreveu a lyra 17, que, do camia consideração. O conde ue Rezende, quando sabia nho e por intermedio de Botelho, mandou á D. Mada prisão do filho, ficava furioso, mas não se atre- ria Dorothéa. que assim se exprimia:
via a desrespeitar o major José Botelho, por co(l Se lá te chegarem
nhecer-lhe o caracter e genio; porém vingava-se
Aos
ternos ouvidos
em aLorJ:nentá-lo em tud'\ o qlle podia.
Uns tristes gemidàs,
Botelho dormia vestido, bem como os officiaes do
Repara, Mal'ilia,
esquadrão e soldados, conservando sempre os caVerás que são meus.
valIas arrolados, mas sem freio, para poderem coAh! dá-lhes abrigo,
mel'; porque o conde de Rezende, par'a atormeni larilia, nos peitos;
ta-lo, costumava a mandar ás 2 ou 3 horas da
Abi os conserva
madrugada bater com toda a força na porta do comEm laços estreitos,
mandallte, na rua do Ouvidor, pala que ás 4 ou 5
nidos aos teus.
horas se aehasse com o esquadrão paI'a fazer exer-I
cicio no campo de S. Christovão, ou no Cajú, muifi O vento ligeiro,
tas vezes no Andarahy e outras no Botafogo; ou
De ouvi-los movido,
para frnde lhe dava na cabeça.
Os pede a Cupido,
A's vezes, para cobouestar os seus desconcertos,
Que a lodos apanha
appal'ocia quando era menos esperado a estas l'eE lá t'os vai pôr.
vi tas, a vêr se achava um motivo para perder a BoAh! não os desprezes,
telho. Muitas vezes mandava ás 2 horas da manhã
Porque se conspira
bater na porta do commandau'e, dizendo que lhe
O céo em meu damno,
queria f:J1lar immediatamente. Botelho, por obeE a gloria me tira
diencia. levantava-se da cama, vestia-se, montava
De honrado pastor.
a cavallo e partia para, pa,lacio, onde o conde o fafi Toem estes suspiros
zia esperar em um~ sala até que o dia amanheMotivo dobrado:
ces e, quo era c;unnda lhe apparecia para lhe dar
Perdi o meu gado;
um.. ordem ou fazer-lhe alguma pergunta; e foi no
Perdi, que mais vale,
meio deste viver ae continuados tormentos que o
O bem de te vêr_
vice-rei conde de I\.ezende mandou ao major José
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DAS CONSTITUIÇÕES
Se os não receberes
Amante por ora,
Por serem de um triste;
Os deves, pastora,
Por honra acolher.
« Virá, minha bella,
Virá uma idade,
Que, vista a 'verdade,
Gostosa me entregues
O teu coração.
Os crimes deshonrão
Se são existentes:
Os ferro~, que opprimem
A's mãos innocentes,
Infames nào são.

« Chegando este dia,
Os braços daremos;
Então mandaremos
De gosto e ternura
Suspiro::; aos céos.
Pi'tr-me-hão no sepulchro
A honrosa inscripção :
« Se teve delicto,
« Só foi a paixão,
« Que a todos faz réos. ))

i

por inimigo o louco conde de Rezende, durante os
1.2 annos que est~ esteve como vice-rei do Rio de
Janeiro, não, achou neHe a men9r falta, por onde
se pudesse vingar do illustre Botelho.
Pouco temI)} depois da ida do conde de Rezen~.;
para Lisboa, declarou-se em Botelho uma hydropesia de peito, que lhe clç'1u 2 annos, e com horriveis
J so!frimentos. Dizia eHe muitas vezes á su" família
e a seus amigos: « Quem me .Tr,'1ta é o conde dI}
« Rezende, porque durante
. governo en l"ão
c( dormi uma noite bocegado; e"tremecia sempre
« que se me batia no porta, esperaDd'] uma trai« cão promovida por elle. ))
Ó majol' Botelho, não podendo resistir á gravissima enfermidade, deixou de viver, sendo sepultado na igreja de S. Francisco de Paula, onde era
irmão terceiro.
O seu retrato existia, muito estimado, collocado
na sala de visitas da Exma. s.ra. marqueza de Jacarepagná, e é prova vel que seus herdeiros o conservem na mesma estimação, em que o tinha aqueHa
nobilissima senhora, á cuja memoria tributo amizade, profundo respeito e sincera veneração (~).
Vivendo em minha companhia o meu iJIustrado
parente e amigo, o coronel Ignacio Accioli de Cerqueira e Silva ("'*) , chronista do imperio, apezar
das suas enfermidades, em um dia o convide; para
escrevermos um compendio de chorograpbiú: que
servisse para a instrucção da mocidade, tomando
cada um d nós as partes que combinámos, e em
pouco tempo, terminado o nosso trabalho, o entregámos aos prelos do prestimoso Francisco de Paula
Bl·ito.
Divulgado o livro, concebi a idéa de escrevei'
uma obra ampla sobre o Brasil, e dei principio a
haver documentos para o meu empenho; e encontran o-me, proximo' á casa da relação, com o
Sr. João Ximenes de Araujo Pitada, depois de al~umas palavras sobre o livro que haviamos publicado, fanei-lhe na conjuração do Tira-Dentes, c
ne me disse ter visto, em tempos passados, o proc sso original feito aos compromettidos na conjuração mineira, na secretaria do imperio, e dentl'O de
um saco verde.
~
Com etreito, no dia seguinte, dirigindo-me ao
ministro do imperio, o Sr. conselheiro Pedreira,
me facultou o exame do processo, caso existisse na
secretaria; e pelo meu grande empenho, se (j
achando, o mandei copiar, e se acha integralmente impresso no meu B1'asil Historico, á excepção de algumas peças de pouefl importancia, e do
sequestro dos bens dos presos, mandado fazer pela
justiça.
Appenso ao processo original encontrei um exemplar das constituições dos Estados-Unidos da America do Norte, traduzidas em francez (***) , o que
me deixou claramente conhecer que a revolução de

o major José Botelho de Lacerda, extremamente
commovido por tantas desventuras em home~s de
illustração e de elevadas posições sociaes, chelOs.de
nobreza e de sentimentos, os tratou durante a VIagem.mais como amigos, que como prisioneiros, trazendo-os sem algemas.; e, só com receio do conde
de Rezende, quando se apppoximava a algum pouso
aberto, em que elles tinhão de se arranchar, é que
lh'as botava, e então s6 lhes erão tiradas na occasião da comida. Porém se o pouso era em Jug~r
onde ninguem o podia denunciar, Botelho p~d'êl
casa commoda em que pudesse ficar co~ os s~us
presos, e determinava que a sua prOpl'Ia comida
fosse mandada pura o quarto onde elIes' ficavão, e
então fecha"a as portas, tirava-lhes as algemas, e
comia e dormia juntamente com elIes.
Referia-me VaI' lpuitas vezes minha nobilissima e
illustrada amIga, a Exma. Sra. marqueza de Jacarepaguá, que seu tio sempre é:ontava, que as conversações dos presos mineiros erão sobre cousas
geraes, e nunca sohre os motivos dos seus infortunios. O desembargador Gonzaga e Alvarenga levavão parte da noite a fazer e recitar versos relati,'os aos seus amores e ás suas famílias.
O major José Botelho se tornou tão amigo desses
mustres prisioneiros, que não se esqueceu jam~is
delles, e lamentava não lhes poder prestar serVIço
algum. Quando farão sentenciado, dizia ellp á sua
mulhtr que não podia dormir, por se lembrar, que
tinha de ir assistir, com o seu esquadrão, á execução de um homem a quem elle desejava salvar. E
t*) O leitor tahez não conheça quem foi o conde de Requando chegou á casa, no dia da morte do alferes zende. Para lhe dar uma idéa dessa peste da fidalgui<
Joaqu'm da Silva Xavier (o Tüa-Dentes), foi tão portugueza, veja-se no Brasil Historico u que publicámo.
C') Moravamos na rua de S. Pedro, casa n. 316. onde,
cruelmente compungido, que disse á sua familia
que cm tempo al~um tinha aborrecido ávida mili- esc.revi a Phys.iologia da~ Paixões e o Ensaio Chol'ogratal' 'Como naquella occasião e que desejava deixar ph~co do Imp(f/'!O ~o Br~t!..
.
,
,
(***) Quando hve notIcia que a capIla] de Santa.lCat1Jaa farda..
.
rina diligenciava !inos para formar a sua bibliotheca•
. O maJ?r Jos~ BoFelho de. Lecerda, até hOJ~ esque-Ilhe mandei de presente o exemplar das constituiçõp. .
c~do, 101 um ?ffiClal que fez honra ao ~rasIl : n.as- I appenso ao processo original d~ Ti~a-Dent~s, pondo-Ib'
CIdo na colollla do Sacramento e segulDdo a VIda uma declaração, na qual me asslgnel. Este IlVfo deve e nflitar, foi tal O seu comportamento, que, tendo I tal' na bibliotheca de Santa-Calharina.
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Minas era uma realidade, e que ou já tinhão es- I V. S. se via, como refere na sua carta anterior de
cripto constituição, para a nova l'epu11ica, ou estava H de Julho do anno ]lroximo passado.
III
plauejada, visto existir nas constituições americaas a base para elIa.
Mal'Linho de ;\felIo e Castro, aCl.usando ll. recepCODsideranrlo a mesma Senhora. em consequenção das C1!rtas e cópia h devassa remettidas pelo cia do referido, que o regimento de cavaHada de 'sa
visconde de Bu!'bacena e, ..&ta de 29 de Setembro I{uarnição nem é a tropa que baste, nelJl alguns
de i 790, esel'eve-Ihe uma longa carta, na qualtmns- dos seus ol'ficiae:; derão IJl'Ovas de se poder contar
luz a idéa li' ·;'1l.tão os conjuradossobre este as- com alIes; mas, antes pelo conil'ario, como acon...npto:
teceu com o tenente-coronel do mesmo re~il11ento,
ordenou Sua {agestade que o regimento de ExtreI
moz, que guarnece á capital do Rio de Janeiro,
A' Sua Magestade foi pl'8Sente o ameio de V. S fosse guarnecer á ca ital de Mina3, nomeando para
com data de iO de Fe"ereiro do presente anno, que chefe do mesmo regimento ao brigadeiro Pedro AIacompanhou á devassa mandada tirar nessa capita- val'es de Andl'ade, que se acha proximo a embarcar
nia por ordem de V. S., em consequenc'a das de- com os ministros acima indicados. e leva na sua
nuncias que lh, tizel'ãO, e mais noticias que teve da companbia algun officiaes para servirem na cavalconspiração que ahl se tratava e dispunha., com as laria de Minas e no dito regimenlo de Extremoz.
<iJdiosas circumstancias que constão da mesma deIV
vassa (*).
II

O referitio bt'igadeiro poderá ter alguma pequena
demora no Rio de Janeiro, e neste meio tempo V. S.
ajustará com o vice-rei o modo mais com modo á
tI'opa e menos dispendioso no era rio, com que se
faça a Slla passagem á essa capital, e que possa ficar servindo de regrn para as marchas futuras da
guarnição de Minas-Gemes, princi palmente do l'eí{imento de infantaria, que poderá ser mudado de
3 em 3 annos ou como a Sua Magestade melhor
parecer.
V

O vice-rei Luiz de Vasconcellos e Souza tambem
remetteu á real presença a outra devassa que manJou tirar no Rio de J•.meiro, e achando-se alli, lISsim s duas devassas originacs, como a maior parte
dos réos, e entre alIes os principaes chefes da conjuração, entendeu Sua Mageslude que na relação da
mesma cajJíLal devião sei' proce::.sados e sentenciados os ditos réos, e com este fim nomeOll os ministros, e expedia as ordens que manda communicar a
V. S., com a carta régia que lhe vai dirigida, não
Com esta pl'ovidencia se entende aqui que fica
sendo precíso, á vista deHa, dizer eu a V. S. que o
se.n comp6rtamento não desmereceu a Sua Mages- sufficientcmente acau telado qualquer aconteci mento
tOlde a sua real approvação, attendidas ás cirwms- futuro, porque ainda que, olhando paea üS vastas
tancia deste illuudito acontecimento e ás em que medidas de ..r Je os faulores da conjura ão se lem-

n u Sebaslião Xavier de Vasconcellos Couliuho, do
meu comelho. do da minha real fazenda e chauceller
nOflwado da relação do Rio de Janeiro. - Eu a rainha
vos envio muito saudar.
u Sendo-me pr-esenle o horrível attentado contra a
minl1a real sobel'ania e ~uprerna aulol'idade. com quo
uns male 010 , indignos do nome portuguez, habilanles
da l'apitauia de Minas-Geraes, possui dos do espirito de
infidelidade, conspirál'ão pel'Íidamente para se subtrabirem da sujeição devida ao meu alLo c ~upremo poder,
que Deo me Lem conliado, pretende ldo corromper a
lealdade de 'Ilguns dos fiei vassallos mais dislineLos da
l\ila capiLania, e conduzir o povo innocenLe a uma infame rebellião; fui servida nomear-vos, e aos Drs Antonio Gomes Tlib~iro e Anlomo Diniz da Cruz c Silva,
para passardes á cidade do Hio de .laneiro, o neIla seutenciardes uffilllarillmente em relai:.ilO os réos que se
acharem culpados nas devassas, que desLe deteslavel
delido se tirll.rem, l,tnto por ordCltl do "ice-rei c capilão-gellera] de mal' e terra do estado do Brasil Luiz de
Vasconcellos c Souza, como por ordem du governador e
capitão-general de Minas-Ceraes, o visconde do Barhacena, ha\eudo por supprida qualquer falta de formalidalle, e por sanadas quasquer nullidades juridieas, posiLivas, pessoaes ou terrlLoriaes, que possão haver nas
dita devassas, resullautes dll disposiÇflo de decreto 110sitivo, auendeado sóml'nte ás provas, ~egundo o merecimento dellas, conforme o direito uallua\, sendo vós o
Talator, e adjuntos certos os sobredilo Drs. Antonio
Gomes Ribeiro e Anlonio Diniz da Cruz e Si"'a, com os
m is ministros que o vice-rei Domear c vós lhe propuzerdes, ou srjam dos desembargadores que servem na
}'e!ac;ão do RIO lle Janeiro, ou quaesquer outros ministro
de qualquer gl'aduaçilo da mesma eapitania, ou das ou-

lras do estado do ilrasil, os quaes, endo por vós requeridos ao vice-rei, elle os fará convocar, em conformidade
das ordens que lhe mando expedir; havendo, porem,
na devassas alguns dos mesmos rúús que sejão ecclesiastícos, c 'lrareis dcllas a parte (Iue lhes (1)car. para.
em Acto separado, com a cópia das suas culpas, serem
por vós, com os adjuntos, 'entenciados, cumo rór jusliça, ~or lhes não perlencer privilegio algum de isonção
nos cmnes excepto, dos qll.aes o de lesa-magestade é o
primeiro e o mais LJorroro o, cum declaração, porém, de
qUI?.a sentença condemnaLoria, que contra elles fór profenda, deverá ficar cm segredo, e fazer-se-me presemo
pal'a eu resolver o que fôr servida, con ervando-se en·
tretanto os réOs em rigorosa e segura custodia; havendo
igualmente, enlre os mesmos réos, outros, que, nem
fôrào dos chefes e cabe(:as da diLa conjuraçãO, nem en·
LrárilO ou consentirão BaIla, nem a fomentárão, nem se
acll;J.rão nas assembléas c convcnticu!os em que os eon·
jurados Linhão as sua crimillosas sessões e fatião os seus
perildos ajustes, ma que, Lelldo lão somente noticia Oll
conhecimenlo da lUesma conjuraçãO, não a declarâráo
Bem denunciárão em tempo competente, ordeno que
as sentenças proferidas contra esta ulLima qualirJade de
réos se remetlão á minha real presença, suspendendo
entretanto a execul,'ãa dellas, e ficando os réos em segura custodia.
« Para escrivão ou escrivües dos aULos das dc\asJ;as o
vice-rei nomeara os quo por vós lho forem propostos, ou
sejam desembargadores ou magistrados inferiores. E
para vos aUÃiliar na proposição de tão volumoso processo podereis valer-vus dc qualquer dos dasemLargadores da casa da supplicRt;ão, vossos adjuntos. Para os
casOs de empate ou para qualquer ouLro incidente, que
necessite de nomeação de juizes ou de commissão,
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brárão, e para tudo o que se tratou nas suas assembléas, pareça que a contaminação sediciosa abrangia grande parte da capitania de Minas ou quasi
toda ella, e que já se estendia a outras, laes como
a do Rio de Janeiro e S. Paulo.
E neste caso serião precisas precauções mais poderosas para conter esses povos; o certo é que,
examinados aUentamente os precisos termos das
duas devassas, combinados com a devida reflexão
os dilas dos que depuzerão nellas, com separação do
que é verdadeiro ao que é fantastico, e comparados
os mesmos ditos com os factos realmente existentes
ao tempo em que V. S. foi informado da cI'iminosa
maldade que se tramava, tudo o que se descobl'e
com evidp.ncia é que alguns habitantes dessa capitama, da classe daquelles que, pelo seu estado, empregos e cabedaes, se considera vão e erão reputados dos mais distinctos deBa, intentárão fa,?:er um
levante, e com este fim formárão differentes assell1bléas e conventiculos, em que largamente tratál'ão
dos meios e modos de o praticar.
Qne estes primeiros fautores do dito levante commuuicárão o seu intento a Outl'OS seus semelhantes,
que julgárão mais aptos e dispostos ao mesmo fim,
e destes alguns assentárão e convierão no referido
levante, declarando-se consocios, os quaes, juntos
ao!> primeiros, não excederão o numero de dez ou
doze.
.
Que fallando e coovidando outros. alguns destes,
ainda que não desapprovárão o referido levante,
não quizerão com tudo ter parte nelle; Outl'OS ficárão indifferentes, e outros o julgárao cbimerico e
impraticavel.
Que durando esta fermentação e tendo-se as di-

9

tas assembléas e conventiculos, sem grandes cautelas, Ilessa capital de Villa-Rica por tempo de 4 ou
5 mezes, sem que )/. S. tivesse dellas, nem do que
se tramava, o menor conbecimento nem a mais
leve suspeita, ultimamente o veio a sabei' por de-o
puziçã? do coronel Joaquim Silverio dos Reis, que,
sendo ao principio um dos mais accl'l'imos instigadores, da conj uração, tomou o ruais seguro partido,
ainda que tarde, de a vir denunciar.
• E participando V. S. esta noticia ao vice-reLuiz
de VasconceBos e Souza, e mandando passar ao Rio
de JaneirJ o coronel denunciante para júformar de
viva voz ao dito vice-rei, resultou daqui a prisão,
por cautela, do mesmo coronel e a de nutro dos
conJu,rados, que .s~ achava no Rio; e, logo que a
notlCIa' destas pl'lsoes chegou a Minas·Geraes, julgando por eBa os outros conjurados que ~e achavão
descobei'tos todas as fantasticas medidas e sediciosO'
plano traçado, e disposto por eBes nas suas assem?léas. e conventicuJos, e forjado nas suas agitadas
Imaglllações, de terem promptos para ~ntrar no levante, uns 50, outros tOo e outros 200 e mais homens, ~e se acharem igualmente promptos todos,
ou a malOI' parte dos babItantes do Tejuco e district(}dos diamantes, de se dever contar com a gente que
havia vir do Rio de Janeiro em soccorl'o dos con.i urados de ,Minas, de se ter avisado a S. Paulo para
que aIlI tambem se levantassem, de se fabricar polvara com os mrxtos do proprio paiz ou de se mandar vir de f':Íra, de se mandarem emboscar 600 homens armados de espingardas e facões junto á essa
capital, para entrarem nella improvisam ente ao primeiro signal que para isso lhes desse, e de se extinguir, emfim, nessa capitania o domimo de Portugal, f01'mando-se de toda ella uma republica á
imitação do que praticárào as calonias inglez~s; tod~s estas. vãs e sed~ciosa,s disposições com que os
dl~OS conJurados reCiprocamente se lisonjeavão, e
ao mesmo tempo enganavão uns aos outros, representalldo como certas, seguras e pl'omptas a se executarem emqu~nto não farão descobertas; logo que
o for~o, repentl~amente desappill'ecêrão, reduzidas
effe.ctlvamente a nada, sem delJas existir o menor
vestig-io, e o que sómente appareceu farão os mesmos cunjurados sós e desamparados, abatidos e confusos, preoccupados ~~ um terror panico, destituidos de todo o aw.XJllO ou esperanças delIe e só
acompanhados e opprimidos de confusão e do opprobrio da sua ahominavel perfidia.

ainda especial e immediatamente emanada da minha
real pessoa; e tambem nos casos de impedimento ou
faHa do escrivão 011 escrivães, o vice-rei, com o vosso
parecer, nomeará os que forem mais idoneos, ou da relação do rio de Jaoeiro,. ou de entre os magistrados de
maior ou de menor KlatluaÇão que elles servirão ou
actualmente servem em Ioda a extensão das capitanias
do Brasil, e para os casos de empate, em que a deciwo
compete aos governadores da relação, o vOlO do vice-rei,
como regedor, deverá ter lugar e será igualnlCllte decisivo; aclJando-se, (1or~m, impedido n dito vice·rei, vós
o substituireis, e o vosso volo terá a mesma força e qualidade, e porqU:lOto ii eonjuraç.io de q'le sa traia foi
maquinada na capitania ne Minas, e do resullano das
obredita deva sas poder{l ser necessario expedirem-se
ordens aos miai tros daquelJa capitania, ou ainda aos
VI
das mais capiianias, ou mandarem-se a ellas outros mi.
uistros, incumlJidos de commissões particulares, ou
para conhecerem, inquerirem c de~Hs arem sobre objecO tenen~e-coronel de cavallaria de Minas Frantos relativos li esla commissão de que vos tenbo enear- cisco de Paula Freire de Andrade, que nas assemregar/o, ou, emlim, para outras quaesquer diligencias de bléas e conventiculos mostrava ter celto e se 17 uro
diversa natureza, concernentes ao \Ueu real serviço, 01'- todo o seu regimento, para auxiliar e fortifi~ar a
deno que em todos, e cada um dos referir/os caso, ou
bl
outros semelhantes, procedendo vós sempre de accordo su evação, logo que se via descoberto não recore intelligencia com o vice-rei, expedireis toda as 01'. reu ?o mesmo ~eg~m~nto, de cujo com mando até
dens que vos parecerem convenientes ao' referidos Illi- por merte se fazIa mdlgno ; mas tendo-se retirado
nistros, para o que vos concedo toda a necessaria juris- á sua fazenda dos Caldeirões, dalli procurou dar
dicção, encarregando.se o mesmo vice-rei de as auxiliar uma falsa côr á sua conhecida pel'fidia por meio de
e sustentar, na fórma que lhe determino em carta que a uma in.tempesti va, alfectada e diminuta depozição,
este flm lhe vai dirigida.
q.ue velO fazer a V. S., e excepto elJe e alguns offi" No casp de vosso impedimento, qualquer aue elle
V S
fi
seja., o mesmo vice-rei lambem proverá, como lliê tenho claos, que a . . se zerão suspeitos, e que nomêa
ordenado, e isto sem embargo de quaesquer leis, dispo- na sua car~a de fi d~ JI~lho, todo o mais corpo do
sições tle direito, privile"'ios ou ordens emconLrario mesmo reglll1ento, prmclpalmente soldados, com o
que todas hei por derog~das para os ditos etreilos po~ seu honrado sargento-mór li. testa, Ped 1'0 Alfonso
es~a vez s~menLe, ficando aliás sempre em vigor. ES-I GaIvão de S. Martinho, se mostrárão tão isentos de
toda a suspeita, que ao dito sargento-mór incumcflpta em Lisboa, cm 17 de Julho de 1790.-IlAINHA.
)1
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bio V.S. l ia prisão que fez .do seu perverso tenente- I povo tão ignorante e alheio da verdadeira causa da'
coronel, e aos outrt~s 0Jfimaes e soldados das mais ditas prisões, que no principio- as attrihuio a extradiligencias ql.. 1~ cons o a mes11?a _cart~, e. que des- vio de ouro, suppondo por cODsequencia que os dieml,enbárão CL m toda a promptIdao e mdIsputavel tos réos até eráo capazes de ter eQmmettido semefidelidade.
lhante ct'ime.

VII

IX

vigario de S", Tosé, ~arlos Cor~êa de 'foled?,
Dos factos acima indicados claramente se vê que
eutre os seas "O). l~OClOS se .conslder~va o maIS n~o passando de 10 ou 12 os principaes faC"ores d~
podero o em ter gram... ~ ~u~el o de habitantes do r dita conj uração, e trabalhando 10 livremente, sem
Rio das Mr '.os á sua fi e, 0t...lO, e .do qual se as?e- o menor obstaculo nem receio, por tem o de 4 ou
verava nas asse~nhléas e ~~nventlCl!~os flue a sim; 5 mezes para aUrahir gente ao seu pal't1do., e àeie11e, como seu Irmão o sal . "ento-mor LUlZ V~z de [xando correr com o mesmeo fim, e com a mllis desToledo, havia fanado á muita gente ~a f!'eguezJa de enfreada soltura, o alferes de cUVlularia de' mnas
S. José da Borda do Campo l '\ do dlstrwto do Ta- Joaquim José da stlYa Xavier a clamar pelas casa:;
manduá, e que toda es~va .pron.. 1 Vta a entrar no le- de Yilla-Rica, 'pelas ruas,.estradas e estalagens do
vante. Este mesmo vlgarlO, aCL 1a~do-se hospede caIDlll~O dO' RIO de· Janeiro e por 11 ella capital,
em casa do mestre de campo Igna CIO ~rrêa Pa~- profermdo em toda 11 parte ae muis sediciosas hnpl~na em 20. de Maio, e ~ecebendo }:Illi, l1el~ mela- posturas, dirj.~idas a sublevar o~ povos-, sem haver
nOlte, um bIlhete de aVISO, em que .os cODJurados I quem os contIvesse, nada maIS puderão os ~s
communicavão uns aos outros de se acharem àes- .conseguir que o que ooima fica, referido.
(lobertos, concebido o dito bilhete nos' termos sex
guintes:
c( Que na cidade do Rio de Janeiro .se achavâÜ'
presos o alferes de cavallaria de Minas~ Joaquim
'~ê-se igualmente que, não podendo-os • esmos
José da Silva, por alcunha o Tira-Dentes, e o coro- LlO nJ urado engrossar o seu partido,. e' ventdo fr nel dos auxiliares Joaquim Silverio dos Reis; que 1,r~ ldaG todas as suas diligencias- l'ecorrâ'rão ao allbl
em taes circumstancias se acautelassem, mas que [ri o de esperar pelo lançamento da d6rra ma, q e
em todo o caso cumpria antes morrer com h?nra; e montava em 5Sl arrobas- de OU1'O ou ainda Dlais enquem não era capaz de emprezas se não deVIa met- tendendo que esta era a oCllasião mais 1'a\'0~avel
de induzir os povos a se levantarem.
tej\ ne11as. ))
.
O dito vigal'io, logo que recebeu o dito aviso, em
lugar de se ir unir ao grande numero de ge,nte que
Xl
antes asseverava ter prompta, ao contrano, o fOI
achar o referido Pamplona no seu quarto, aff1icto e . São, porém, bem notaveis a' este l'o8'peito, c
como 1óra de si, fazendo-lhe vêr no bilbete acima dl gnas de toda a attanção, as duas cii1cun~stancias
indicado, que lhe deu a ler, o motivo da sua cons- seguintes: .a. primeiM, o abandono e desamparo a
ternação; e tomando o mesmo vigario ,o partido da que a admllllstração da fazenda real se acha redufuga, se foi encontrar.com o ~ut~o conjurado o co- zida . em Minas-Geraes, .vendo-se o mais importante
ronel Franci co Antomo de OlIveIra Lopes, a quem reudImento desta coroa,. qual é o quinto do om'o,
se attribue c mencionado bilhete, no sitio ao pé da que deve st:· dA 100 arrobas por anno ou de
614:400$, diminuindo gradualmente de anno em
serra.
.
.,
E" dizer.c.o-lhe o dIto coronel: «( que Ja agora anno até o feduzirem~ como tem reduzido a 42 a,rsempre se havia de fazer a conjuração, )) lhe per- robas ou 258:048$, OtL talvez ainda menos, em que
gnntára o vigario: r çom que gente?)) e não lhe presentemente se acba; a segunda" qne faltando
dando o coronel resposta, continuou o vigario a qi- para o wmplemento. d() quinto 5 at'fobas. ou
zer « que se houvesse alguns brancos poderia cada 35J:3528j é esta somma verdadeiramente excessiva
um destes levar um negro; )) porém ainda tornou para se lançar de uma vez sobre esses habitantes,
a perguntar ao coronel « quem ha.via de ir,c0!U esta bastando essa consideração para V. S. mandar susgente,)) a.o que ell~ respon~eu «( que podIa ,Ir c0I,U pender iFl1.erinamente fi dita denuma, emquan1.o
ena o irmão do dlto VJgano o sargento-moI' LUlz dava conta a .sua Magestade.
Vaz de Toledo, l) ao que respondeu o mesmo viga- XII
rio « que seu irmão, não, mas que fosse eBe dito
coronel,)) ao que este disse: «( pois irei; )) mas
Vê-se da mesma sorte que, a.lém da razão acimtt
com uma frieza .tal-qu~ el.le. vi~ario.ficou_enten
dendo que não la dar ~rmClplO a conJuraxao ~em indicada, que V. S. teve para a dita suspensão,
podia ir, porque não ba VIa gente alguma, pOIS amda accresce mais seI' V. S. improvisamente sorprehenque e1le vigario ficou de apromptar a da villa de dido com a denuncia que lbe fez o coronel Joaquim
S. José, a ningupm fanou em termos claros, e só a Sil\'erio dos Reis, concebida nos termos que V. S.
alguns tinha fallado com disf~rce, dizendo o que refere na sua carta, e são os seguintes: « Que se
achava tratada e a.justada uma amplu conjuração, e
podia ter para sondar os seus ammos.
sublevação contra o legitimo dominio de Sua MaVIII
gestade e da suu real cOl'ôa, pela muior parte das
pessoas ,consideraveis desta capitlania, as quaes tiPr05eguio o vigario sobredito a sua. fuga, com tal nhão a seu favor a tropa regula.r, e contavão com o
úesalento e perturbaçãO, que, assim elie, como os auxílio e alliança do Rio de Janeiro, para onde tioutros co-réos, em dilferentes partes forão presos nha partido já o alferes do regimento Joaquim Josf
bem a menor re~istencia, e sem que alma viva se da Silva Xavier a tratar deste negocio, e convocar
p '<;eota8S'" ou appareces ~ em seu soccorro, e o maior numero de sellua,~es para se concluir depois
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da sua vinda, e na occasião do lançamento da der- os ditos conjurados, como não podião deixar de ficar entendendo, foi que V.~ S. não daria este passo
rama, que esperavão tivesse lugar neste anno. l)
sem ser obrigado por alguma noticia, que lhe houvesem dado do levantamento de que se tratava, e
XIII
para se tirarem desta duvida encarregárão é1-0 audai
Vê-se, porém, nesta denuncia a duplicidade e desembargador Tbomaz Antonio Gonzaga, ou ellemalicia, com que o denunciante, ainda que subs· mesmo se encarregou .de o saber da propria pestancialmente disse a verdade, a disfigUI'OU e alterou soa de V. S., e este, e não outro, foi o fim lia concom exagerações e circumstancias, que certamente versação, ao que V. S. chama ao pat"ecer atr~vida,
não havia. Disse o denunciante que se achava tra- sendo na realidade cavilosa, insolente e sediciosl'
tada e ajustada uma conjuração e sublevação, e pratica ou conferencia~ qne.o dito Gonzaga procunisto disse a verdade; accrescentou, porém, que l'OU ter com V. S. em sua casã, logo <fepois da susentrava nella a maior parte das pessoas considera- pensão da derrama, e que V. S. refere na sua carla
.
veis da capitania, e o que consta das devassas é que de ii de Julho.
XVI
os que entravão na conjúração erão tão s6mente 1.0
ou i2, um dos quaes tinha sido o mesmo denunComeça o referido Gonzaga (( exagerando a V. S.
ciante.
Disse mais que os conjurados tinhão a sen favor a obrigação em que lhe estava o povo de Villa-Rica
a tropa regular, e o que tão sómente tinhão era o pela suspensão da 1nesma derrama, accrescentando
tenente-coronel da mesma tropa, e alguus officia.es que queria levantar-Ibe urna estatua.» E', porém,
que sómente se fizerão suspeitos; todo o mais corpo de advertir que se a suspensão da derrama causou
do regimento, com o seu sargenLo·mór, se acbavão no povo o alvoroço e contentamento' que Gonzaga
inteiramente alheios das perniciosas intenções do inculcou, não era elie, mas a cam ara de Villa-Rica
seu com mandante e de nenhuma sorte dispostos a a que devia mostrar-se' agradecida em nome do
mesmo povo, por ser elIa quem o representa, e a
segui-los.
Disse, emfim, o denunciante que tambem conta- quem V. S. escreveu, fazendo-lhe saber a suspenvão com o auxilio e alliança do Rio de Janeiro; das são da dita derrama; não constando, porém, que
devassas, .porém, não consta, muito particular- ella fizesse alguma demonstração, e guardando ao
mente da que se tirou naquelIa capital, que alli contrario um profundo silencio, é evidente que o
houvesse alguem que entrasse na dita conjuração, contentamento e alvoroço não foi do povo, mas dos
ou se declarasse parcial delIa, nem que desse ouvi- co-réos de Gonzaga e seus adherentes, que, sendo
dos ás sediciosas 'declamações do alferes Joaquim dos mais abastados da capitania, sobre elles cahia
José da Siiva; antes regulal'mente o evitavão, re- o maior peso da contribuição.
E, o por este motivo, ou por ter V. S. já basputando-o por louco c furioso.
tante conhecimento do perverso animo do dito
Gonzaga, não lhe dando resposta concemente a
XlV
proseguir elie no mesmo discurso; mas, desvianNão sabendo V. S., nem podendo saber, alguma do-o para outras materias, passou logo o mesmo
destas circumstancias no repenLe com que se lhe Gonzaga insolentemente a fazer-lhe o hem claro
fez a sobredita denuncia, não podia elia deixar de o ameaço, dando-lhe a entender que II com n suspenpôr no maior desasocego e inquietação, porque, 8 são da derrama tinha V. S. evitado uma sublevaser cel'to quanto nelIa se dizia, não restava !l V. S. ção a que o povo se achava disposto, e que para
para sustentar a autoridade do seu governo mais elIa se e1fectuar só lhe faltavão duas cabeças. »
que o fraco soccorro dos seus aj udantes de ordens,
TOl'nou V. S. a desviar, com inimitavel prudenrepresentando-se-Ihe revoltada toda a mais capita- cia esta sediciosa pratica, fallando em diverso asnia, e nesta consternação, segurando-se-Ihe na sumpto, e mostrando-lhe assim quP. a não queria
mesma denuncia que os fautores da conjul'ação, ouvir; elIe, pOI'ém, 'com inaudito atrevimento, inpara pô!' em pratica, sómente espe!'avão o lançn. sistindo na mesma pratica, a proseguioj « encaremento da derrama, se determinou V. S. não só a cendo a V. S. a superior vantagem dessa capitania
manda-la suspender, mas a declarar por cal'La, com para a sua independencia, defesa.e subsistencia,
data de 23 de Março de i789, assignada por V. S., pela sua riqueza e situação natural, e que mel'ecia
assim á camara de Villa-Rica, como as mais cnma- estar ;sempre nas meninas dos olhos do. ministeras da capitania, que a dita derraI11a ficava sus- rio;) e não conseguindo com estes sediciosos rodeios tirar de V. S. o que procurava saber; e sendo
pensa emquanto ,dava conta a Sua l\Iagestade.
já muito tarde foi obrigado a retirar-se, com proXV
messa de voltar brevemente, como V. S. refere na
mesma carta.
E' certo que com esta providencia tirou V. S. aos
XVII
conjurados a occasião, que enes enLendião a mais
Depois desle encontro, proseguirão os conjurafavoravel para induzir o povo a se sublevar; mas
tambem é cerLo que a mesma providencia não foi dos nos seus pemiciosos intentos, até que, chebastante para os desanimar c deixarem de conti- gando a Minas-Geraes em 20 de Maio a noticia de
nuar nos seus sediciosos intentos; antes, pelo cOn- se acharem presos no Rio de Janeiro o coronel Joatrario, logo que virão a carta de V. S., escripta ás quim Silverio dos Reis e Joaquim José da Silva Xacamaras, em que lhes dedarava e segurava a sus- vier, e que tambem vip,ha tropa, mandada pelo
pensão da derrama, sem que elles tivessem feito a vice-rei a ordem de· V. S" todos os conjurados se
V. S. algum requerimento ou representação preli- consternárão e abatêrão, e todos fOl'ão successivaminar a este respeito, sobre que houvesse de reca- mente presos, sem a menor re,istencia, na fórma
hir a dita declal'ação e segurança, que entendêl'ão acima indicada.
1
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DeUes remetteu V. S. logo para o Rio de Janeiro
o sobredito desembargador Tbomaz Antonio Gon. zaga, o coronel de auxiliares I~nacio José Alvarenga, que antes tinha sido ouvidor, e ao vigario
da villa de &' José Carloi Corrêa de Toledo, repu·
tado 'lodos tres em differentes passagen~ das devassas pelos principaes aufores e primeiros chefes en~tre todos os 'da conj uração, procedendo-se á devassa
no Rio de Janeiro; {l vindP a perguntas os tres referidos 'Conjurados, os dous ultimos confessárão de
plano, e o primeiro se poi em uma tenaz negativa.
E', porém, digno de muito particular retlexão o
systema que adoptou este astuto réo, as declarações
que fe7. e os meios de que se servio para se figurar
innocente

quantia de 9 milhões, com que não póde toda
a capitania de Minas; segundo, que os devedores
pelos annos passados não existião, porque uns estavão mortos, outros se tinhão retirado para Portugal e que a maior parte do resto estava fallida, e
que podia servir de bom pretexto á eXílcução do
dito lançamento a liquidação da mesma divida.

XXIIT

« Que em outra occnsião disputou muito c.om ti
dito Dr. intendente sobre a quantia do mesmo debito, porque, obrigando-se o povo de Minas á quota
das 100 arrobas, ficando senbor de todas as minas
de ouro, lhe parecia que Sua Magestade havia mandar que se abatesse na dita quota o valor das minas
sitas no districto diamantino, que lhe tinha tirado.
IX
Que tendo o Exm. general suspendido o mesmo
lançamento, lhe di:lse o dito Dr. intendente que
Nas primeiras perguntas, querendo mostrar o re- q1}eria despacho publico da junla, ao que o réo lhe
ferido réo que não só não contribuira para a conju- tornou que elle o não pediria, porque a dita susração, mas 'que, ao contrario, sempre indicára e pensão era muito utilllo socego; e um vassallo (remostrára' os meios de a evitar, se explica nos ter- tlecte o mesmo réo) que inspira estas idéas a um
mos seguintes: « Que, tendo chel{ado ordem de Iministro zeloso, e que tem grande parte na admiSua Magestadc para se lan~ar a denama, elIe res- nistração da real fazenda, não interessa senão na
pondente disse ao intendente de Villa-Rica, procu- fidelidade e zelo a que se dirigião semelhantes prarador da corÔa, que o tributo era grande e que te- ticas. II
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mia alguma revolução no povo, e respondendo-lhe
elIe que não o requereria, lhe tornou o réo que,
Em outra parte diz, emum: II Que eBe réo rescomo procurador da corôa, o devia requerer, mas
que não sabia se a junta obraria bem em o execu- pondente em todo o tempo, antes e depois do
tar sem dar parte a Sua.Magestade, o que mostra, Exm. general suspender a dita derrama, sempre
continúa o mesmo réo, que quem inspira seme- lhe disse que o povo não podia com ella pela sua
lhantes idéas de quietação não interessa no motim pobreza, e que nem se podia cobrar o oulro resto
da divida fiscal sem destruição total do paiz, e que
rIo povo. I)
xx
por isso seria muito uti! que o mesmo Exm. general representasse a Sua Magestade a necessidade e
Immediatamente depois continúa o mesmo réo, utilidade de perdão de toda a divida, o que não fadizendo: «( Que, sempre que fallára com o seu ria (cantinúa o mesmo réo) se se interessasse na
Exm. general lhe dissera que não se podião cobrar dita rebéllião, porque não mostraria sentimentos
as dividas da corÔa por serem muitas e estar o povo contrarios á vexação do povo em que se poderia
muito pobre, e que se devia representar a Sua Ma- afiancar.
gestade o estado da capitania para as perdoar o que
« Que de tudo o referido já tinha pedido docunão faz (diz o mesmo réo) quem quer ser rebelde, mentos e attestações por este juizo, e que quando.
que procurA. a vexação do povo. ))
não tenhão chegado novamente, requer que outra
vez se peção e se appensem a esta resposta, e que
XXI
protesta que a falta lhe não sirva de prejuizo, antes se julgue provada esta defesa, por não ser de
Em outra parte diz o seguinte: « Que, estando o acreditar que um réo peça documentos falsos a um
Dr, intendente de Villa-Rica Francisco'Gregol'io Pi- Exm. general e a um ministro, que, vindo contrares Bandeira para requerer a imposição da derrama, rios, lhe servirião de maior damno á sua defesa. ))
elIe lhe tornou a repetir que esta derrama podia
xxv
causar algvm desasocego no povo, e respondendo·
lhe o dito Dr. in tendente que então a não requeria,
elle lhe tornou a dizer que, como procurador da coEstas são. as phrases e o syste!Ua com que o dilo
rõa, a devia requerer, mas que não sabia se a junta Gonzaga se explicou. e que segulO constantemente,
da fazenda' obraria bem na sua execução sem pri· e as declarações que fez nas suas deposições, premeiro dãr parte a Sua Magestade.
tendendo com ellas mostrar a sua innocenciaJ e
deixando o valor que ellas merecem, pelo que respeita á sua culpa, ao juizo dos ministros que o hão
de julgar; pelo que pertence, porém, ao governo
«( Que, dizendo·lhe em outra ocensmo o dito dessa capitania, que Sua Magestade confiou ao cuiDr. intendente que requeria unicamente o lança- dado de V. S., se fazem dignas das seguintes ohmento da derrama de um anno, lhe respondeu o servaçóes.
XXVI
reo que eUe, se fosse procurador da corõa, a requel'eria por todo o tempo, porque o lançamento de
um anno não tinha razão para suspender-se, e basPrimeira, a duplicidade com que o dito GODzaga
tava. para vexar o povo, e que o lançamento inteiro representa a capitania de Minas, não segundo o seu
tinha para. se suspender, primeiro, o achar-se a verdadeiro estado, mas conforme lhe parece que as
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circumstancias pedem que a represente; na conferencia que teve com V. S., lago depois da suspensão da. derrama de que acima se faz menção, suppn,Ildo o referido .Gonzaga que V.. S. se achava
mquieto e assustado com a noticia, que entendia
que já tinha, da sublevação que se meditava, tratou
Illlf.ificiosamente de lhe aUl{mentar o receio, representando-lhe esses povos dispostos e em estano de
se poderem sublevar logo que titessem duas ca-,
beças.
E que, para defenderem e sustentarem a sua independencia, tinbão não só a superior vantagem da
sua situação, mas da sua riqueza, e esta é tambem
a linguagem e maxima adoptada por esses habitantes ou pelos magnatas que os dirigem, quando convem aos seus fins incutir terror aos que governão,
par.a que elIes, inforID~~do á côrte, esta ~ambem se
mtlmlde; e que o receIO e o temor a obrigue a convir em quanto de lá lhe requererem ou propuzerem, seja ou não em prejuizo do real patrimonio.
XXVII

I

Logo, porém, que o mesmo Gonzaga se vio preso
e desenganado, sem qu~ as suas astucia!! e ameaças
anteriormente praticadas com V. S. pi'oduzissem o
etreito que elIe se propoz, e sendo-Ib~ preciso para
se defender do crime por que estava preso tratar do
que se deve á real fazenda, e do que se lhe tem extorquido e continúa a extorquir do rendimento do
q~into, o mesmo Gonzaga, que antes representava
a capitania de Minas como um paiz opulento, em
estado de sacudir o dominio de P01'tugal, e de sustentar a sua indep~odenci\l pela sua vantajosa situação e a sua riqueza, o'representa agora corno o
mais miseravel, e 0iooSeus povos e habitantes reduzidos á maior indigencia, e na maior pa rte. fallidos,
dignos por eonsequencia da real commiseração para
lhes perdoar todas as dividas.
.
.
E estas tambem são as phrases e o systema desses
habitantes ou dos seps magnatas,.qunndo entendem
que a altiv~, a lIJ:rqgancia e. os ameaços de levantamento não são de sezlio, de sorte que ou incutindo terror, ou com movendo á compaixão, sempre
venhão a conseguir o seu fim, que é de não pagar o
que devem nem satisfazer o qninto, na fórma que
elIes mesmos o pedirão e se obrigárão de sua propria vontade ao seu inteiro complemento.
XXVIII;
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XXIX
A consequencia demonstrativa, porém, que se
deduz das sobr~ditas declarações, é que se a suspensão do l.ançamento da derrama, e depois delIa o
perdão da mesma derral1},a e de toda !,t divida fiscal,
era o meio proprio e efficaz de se evitar a su'DlevaÇão, como o mesmo Gonzaga assevera, é 6vidente
que o fim que o mesmo Gopzaga e os outros conju- .
rados seus adherentes tiverão para tramar a referida conjuração, foi para conseguirem por Bsta sediCIOSO meio o dito perdão da derrama e dividas
quando por outro modo o não obtivessem.•
E debaixo deste mesmo artificio forão traçados os
sinistros conselhos e capciosas persuasões, que o
mesmo Gonzaga diz que fizera ao intendente e a
v,. ~'" de sorte que tendo o rendimento do quinto
dlIDlnuldo tanto, que apenas chegava a 42 arrobas
de ouro, devendo ser de iOO, e que faltando 58 arrobas, estas se ha \'ião reintegrar por meio da derrama, o que os ditos conjurados querião por bocca
de Gonzaga era que se não lançnsse a dita derrama,
e que V. S. desse parte a Sua l\1agestade pal'a a
perdoar, por ser este o meio de evitar algum levante em Minas, e que quando se não perdoasse
sempre a fll.zenda real a perderia por occasião do
mesmo levante.

xxx

Que montando a parte da divida fiscal, que pertence ás fallenciaS do quinto em mais de nove milhões, e a outra parte; que pertence aos rendimentos dos contratos, em mais de seis milhões, corno
V. S. poderá vêr mais exactamente da liquidação
das ditas dividas; tambem querião os ditos conjurados, por bocca do referido Gonzaga, que se não
exigisse cousa alguma destas dividas, dando V. S.
igualmente parte dellas a Sua Magestade para da
mesma sorte as perdoar, por ser tambem este o
meio de evitar um levante, e'que quando Sua Magestade não as perdoasse a fazenda real sempre as
perderia por occasião do mesmo levante.

Estas forão etrectivamente as vistas dos r.onjurados, e este o unico fim a que se dirigião todos os
estrondosos discursos e ajustes feitos nas suas sediciosas assembléas ; nem 6 novo em Minas-Geraes
que, pelo criminoso meio de sedições, procurassem os magnatas dessa capitania illudir as leis e
ordens régias, principalmente sobre objectos da
real fazenda, e muito parLiculaamente a respeito da
contribuição do quinto. J em este perniciosissimo
abuso deixou de lembrar aqui e de se advertir a
V. S. para se prevenir cem tempo, no caso de
lhe acontecer, como V. S, verá oa cópia junta, f;lXtrahidas das instrucções que levou, desde o § 26
até o § 38.

A segunda observação é que o dito Gonzaga
funde toda a força da sua defesa em asseverar que
elle tanto não contribuio nem t~ve parte na sub~e
vação de que se tratava, que antes, pelo contrarIO,
aconselhando e persuadindo sempre ao intendenLe
de Villa-Rica e a V. S. que não se lançasse a derrama, que se não exigisse n divida fiscal, e que os
inconvenientes de urna e outra cousa se puzessem
na real presença para Suá Magestade perdoor tudo,
precisamente acon'selhava, e persuadia o meio mais
efficaz e proprio de se evitar a dita sublevação.
. Achão-se, emfim, presos, nos termos de serem
Tão certo e tão seguro o dito Gonzaga de ser este processados e punidos, segundo as disposições das
o unico modo com que ella se podia evitar, e de o leis, os réos principaes, autores e chefes da premeter assim aconselhado a V. S e ao intendente de ditada conjuração que se dispunha em'Villa-Rica,
Villa-lUca sempre que as occasiões se apresentavão, e al6:o desta providencia e das mais que constão
que de tudo requereu certidões authenticas, passa- das ca'rtas régias, de que á V. S. se remettem códas pelo mesmo intendente e por V. S. para se pias, manda Sua Magestade guarnecer essa capital
appensarem ao aut da sua culpa.
com o regimento de infantaria de Extrew'lz, tudo
3
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na fórma declarada no principio desta carla, e ordena, quanto ao regimento de cavallaria de Minas.
que V. S. mande dar baixa ou excusar do sel'viço
áqnelles officiaes, que directa ou indirectamente se
tiverem feito suspeitos, fazendo-os sahir de Minas
se assim rõr ;preciso, ou çemettendo ao Rio de Janeiro cpara serem processados os que estiverem neste

.-

xxxv

Emquanto os parochos e <> clero procederem
nessa capitania na fórma que os representão difrerentes queixas desses povos, qt1e têm chegado á
real presença, e que se declarão a V. S. nas referidas instrucções desde o § 7 até o § 22, não é de ad(:I1SO. "
mirar que dos mesmos parochos e clero sahissem
Nos lugares vagos proverá V. S. áquelles officiaes monstros taes,' como o vigario da villa de S. José
de mais conhecido m~recim.ento e fidelidade, esco- Carlos COl'rêa de Toledo, o conego Luiz Vieira e o
lhendo entrá todQs o mais digno, queha de occu- padre José da Silva de Oliveira Rolim, em quanto os
par o posto de sargento-mór em lugar do que o era, ministros de justiç~ a quem Sua Magestade confia
que Su.a Magestade nomeou tenente-coronel com- a que devem administrar aos povos, e os interesses
mandante do dito regimento, e por esta fôrma fica da sua real fazenda, procederem na fórma indicada
V. S. com os meios necessarios, como nunca bouve no § 25 das mesmas instrucções, e nos mais a que
em Minas, para sustentar dignamente a autoridade elle se refere, sem haver quem os cohiba e vigie
do lugar que Sua Magestade lhe confiou.
sobre elles, não é de admIrar que da corporação
dos mesmos .ministros sabissem criminosos taes,
como Thomaz Antonio Gonzaga, que, aca):lando de
xxxnr
ser ouvidor de Villa-Rica, se achava nomeado desembargador da Babia, Ignacio José Alvarenga, que,
Será, porém, muito conveniente que V. S. mude tendo sido ouvidor do Rio das Mortes, passou a coa sua residencia da casa de. campo da Cachoeira em ronel de. um regimento de auxiliares, e outros mique se acha para Villa-Rica, servindo-lhe a Ca- nistros que se achão indiciados nas devassas, como
choeira pura os dias de recreio, que é o uso que tão tambem ps bachareis Claudio Manoel da Costa, que
sómente se costuma dar e para que s.ervem seme- por suas proprias mãos expi()u (j seu crime, e José
lhantes retiros, e isto mesmo devem igualmente Ahares Maciel, ambbs sp.ctario,s das doutrinas dos
ficar praticando os successores ue V. S. : a presença referidos miJlistros, e o ultimo súcio I! 1to mesmo
e resldencià dos governadores na dita villa é de ia- tempo perfido espia dos conjurados, com assistendispensavel necessidade, não só em razão do grave cia na mesma casa de V. S.
lDcommodo que resulta ás partes;. de irem requerer
Emquantf) para os postos militares da tropa paga
a maiores distancias, e por conta da mais prompta se não propuzerem e destinarem os sujeitos mais
expedição dos negocios, mas porque as desordens e dignos, sem respeito algum n motivos e razões partodos os mais accidentes, que perturbão ou podem ticulares, e emquanto se não corrigirem os absur:
perturbar a tranquillidade e' segurança pub,lica, dos praticados com a tropa auxiliar, na fórma ex- mais ·facilmente se conhecem, mais brevemente se posta nas referidas instt'ucções desde o § 43 até o
descobrem e mais promptameate se evitão, antes de § 5i, não -é de admirar que o mesmbS Ilorpôs abortomarem maior corpo, com a residencia dos me~ tassem monstros taes, como o tenente-coronel de
mos governadores na dita villa, e nào fóra della.
cavallaria de Minas Francisco de Paula Freire de
E o caso de que presentemente se trata é a mais Andrade, o alferes da mesma cavallaria Joaquim
demonstrativa prova, bastando a cur~a dist.anc~a de José da Silva Xavier, os coroneis de) auxiliares
3 para 4 leguas, que se- contão de VIlla-RlCa a Ca- Francisco Antonio de Oliveira Lopes, Ignacio José
choeira para se formar alli um corpo ~e conJurados Alvarenga e Joaquim Silverio dos Reis, o tenentecom assembléas e conuenticulos, que se tmhão nas ca- coronel Domingos de Abreu Vieira e o sargentosas de uns e outros sem reserva nem cautela, de n~ór Luiz Vaz de Toledo.
- que já se sentia um rumor vago por toda a parte, a
Emquanto, emOm, a administração e arrecadação
que dava toda a fOl'ça e 0ulor a desenfreada soltura da real fazenda fõr regida com os descuidos e nedo alferes Joaquim José da SIlva, e só na Cacho~ira gligencias, e com os enormissimos abusos, que larinteiramente se ignorava o que se passav!" em VI1la- gamente se apontão na~ .mesmas instrucções desde
Ricu, o que certamente nào acontecerIa se V. S. o § 52 até o § 1.23 e ultlT~O, tambem não é de adalli tivesse a sua residencia.
mirar que nesta repartição appareção enormidades
taes, como a de se estar devendo á real fazenda
mais de i5 milhões, e ter-se visto com o maior soXXXIV
cego e indifrerença não só accumular-se esta grande
Depois destas pro idencias,. que são presen te- divida, mas augmentar-se annualmente cada vez a
mente as que se julgão mais indispensavelmente mais, e vêr-se igualmente e no mesmo tempo com
llecessarias, não só para sustentar dignamente a au- igual sonego e inditrerença, diminuir da mesma
toridade desse governo, mas para pôr a V. S. em sorte o direito senhorial do quinto, até se reduzir a
estado de executar, sem obstaculos que o inquie- 42 arrobas d ouro ou ainda a menos, em que pret~m, as reaes ordens. será preciso queV. S., em senteme!lt~ se acha, devendo ser de tOO o seu anobservancia das que lhe forão expedidas nas ins- nual rendImento, sem haver quem olhasse para
trncções, que se lhe derão com data de 29 de Ja- esta ruina; e pondo esse governo em sttuação que
neiro de 1.788, quando pai'tio para Minas, oàserve dentro de breve temp? a .sua renda annual.tal~ez
que, emquanto subsistirem os abusos e relaxações ne.m .chegue para a ordinarla despeza d.a capItama,
declaradas nos difrerentes pontos que fórmão todo prlDClpalmente accrescendo' a d? regImento ?0!D
o corpo das ditas instrucções, sempre o socego que Sua Magestade manda forlJfh:ar a guarmçao
desses habitantes será precari?, e sujeito a alter~-I dessa c~pital.
"
.
Por ISSO se faz lDdlspe.Bsav~lmellt~ nec~ssarlO
ções e disturbios, que pod.eraõ ter por fim permciosas e fU::Iestas consequenClas.
que, tomando V. S. na maIS ~érlU conslderaçao as~
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sim todos, e cada um dos pontos acima indicados,
.e os mais que constão das referidas instrucçÕes, e
igualmente as providencias que n~Baa se apontã9,
execute e faça executar as que, segundo o estado e
circumstancias presentes dessa capitania, não tiverem implicancia ou ainda inconvenientes graves, a
que se deva aUender antes de se pÔrem em pratica,
e dê conta individual e circumstanciada a Sua Magestade das que os tiverem ou que precif;arem de
outras disposições, para a mesma Senhora determi·
nar o que fôr servida.

XXXVI
Entre as providencias que se apontão nas sobre·
ditas instrucções, é uma denas que, sendo o alvará
de 3 de Dezembro de f750 uma lei, que se acha em
toda a sua força e vigor, sem que Sua Magestade a
tenha derogado em alguma dns partes de que ella
se compõe, e estabelecendo-se na dita lei o methodo
da contribuiçãO do quinto e o da derrama, como
parte essencial da mesma lei, a fizesse V. S. executar, sem ommittir o lançamento da dita derrama,
no caso de,haver fallencia na contribqição do quinto,
como clara, precisa e expressamente se dispõe na
mesma lei, e continuando V. S. em a fazer observar emquanto Sua Magestade não a desse por extipcta e abolida, ou ordenasse ao dito respeito o
que lhe parecesse mais conveniente.
Tambem se disse 11 V. S. que, ouvindo as camaras, não rejeitasse os melhodos ou planos que propuzessem sobre a contrihui~ão do quinto, remeltendo-os V. S. a esta côrte, com as observações que
lhe parecerem precisas, para maior clareza e mais
exacto conhecimento do que elIes continhão.

XXXVII
Avisa V. S., porém, na sua carta de 11 de J~Jho
de f789 que, sendo informado de uma ampla conjuração. que S8 achava tratada e aiustada, com as
mais circumstancias com que lh'a expoz o Benunciante Joaquim Silverio dos Reis, e que para eBa
ter etreito se esperava pelo lançamento da. derrama;
V. S. immediatamente de{>ois desta noticia e sem a
perda de um só dia partlcipára á camara de VillaRica em carta de 23 de Março, de que remelte cópia, e ás mais camaras dessa capitania a determinação em que estava de suspender o lançamento da
dita derrama' emquanto dava' cunta a Sua Magestade, e a este respeito nada mais ha que dizer<a
V. S. que o que acima fica referido, desde o § i2
até o § 17 inclusivamente.

xxxvm
Accrescenta V. S. na mesma carta que, ainda
que a referida noticia fosse falsa ou aft'ectllda, sempre teria lugar a dita suspensão pelas circumstancias da capitania'; e como V. S. não declara quaes
sejão estas circumstancias, o que aqui se póde entenoer é o que tambem acima fica referido no § B,
isto é, que faltando para completar o quinto 58 arrobas de OUI'O ou 356:3528, e devendo montar nesta
quantia o l~nçamento da derrama ella era na realidade excessiva para se lançar de uma vez sobre
esses habitantes, e nesta consideração não desapprova Sua Magestade que V. S. a mandasse interinamente suspender; ao mesmo tempo, porém, deve
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V. S. advertir que quanto a maior é a somma em
que monta o lançamento da dita derrama, tanto
maior é o desencaminho e extravio que se fez ao dinheiro senhorial do quinto.
E logo que esses habitantes conhecerem, com(}
não deixaráõ de ter co&'becido que a-grande sornma
em que monlava a dita derrama fc~ a causa de V. S.
a suspender, elles teráõ grande cuidado em levar
ás casas da fundição a menor quantidade de OUl''')
que lhes fÔr passiveI, 5a cel'teza que quanto menos
levarem ás dilas casas, menos ~averá de que se tire
o quinto, e sendo por consequencia maior a importancia em que ha de montar a derram~,. haverá
sempre o mesmo motivo para que elIa se não lance,
e ficará servindo a dita suspensão e a continuação
delia de um novo meio ou incentivo, para que na
soluçãO do quinto não só se commettão lIS mesmas
fraudes até agora praticadas, mas se augmentem
cada vez a mais.
.

XXXIX '
Deve V. S. igualmente advel'lir que a providencia da derranm, estabelecida no alvará de :1750, nào
teve sómente por objecto reintregar a real fazenda
das faltas que boovei;se na contribuição do quinto,
IDas foi igualmente estabelecida para ê'vitar que
houvesse as ditas faltas. ou extravios e descaminhos, que são a causa deBas, porque os habitantes
de Minas, obrigados a pagar por denama o que faltasse no quinto, não deixariào de se abster dos extravios do ouro, que depois virião sempre n pagar
por meio da derrama, e nào vigiarião sobre os extraviadores de fóra, não só pelo mesmo motivo de
e'!ital' a derrama, mas para se utilisarem ele metade de todo o euro desencaminhado que apprehendessem ou denunciassem, que no referido alvará.se
lhes accorda.
E se V. S. passar pelos olhos o que a este respeito se lhes dis!le nas instrucções que daqui levou,
desde § 55 até o § 8i, muito particularmente desde
o § 62 até o § 8 inclusivamente, nchará bastantemente demonstrado por uma suqcessiva serie de
factos; que, em quanto os habitantes de Minas tiverão a certezn, ou se persuadirão que as faltas que
hou,'esse no quinto as havião infallivelmente pagar
por derrama, nunca nas casas da fundiçào faltou
ouro, de que se extrahisse não só o mesmo quinto,
mas ainda muito mais das 100 arrobas em que elie
monta, e só quando virão que a referida derrama
insensivelmente esquecia, e visivelmente se abandonava por quem a devia promover, desde então é
que nas mesmas casas da fundição se começárão a
sentir as faltas de ouro, que successivamente forão
cada vez a mais, até chegarem ao ponto em que
V. S. as está presenciando.
XL.
Nesta intelligencia, ainda que foi muito prudente
que V. S. mandasse suspender o lançamento da
derrama, em attenção ao grave incommodo que 11
qúantia em que ena montava causaria a esses habitantes, não era mimos prudente, mns antes muito
neoessario, que no mesmo tempo se procurasse ou·
tro expediente para que a real fazenda fosse indemnisada, ou ficasse segura da mesma quantia em que
montava a derrama que se lhe ficava devendo, procedida da falJencia do quinto, e que arauteJasse
igualmente os extravios e descamincos do ouro,
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que são e sempre fôrão a causa da dita fallencia, negociante José Joaquim da Cunha, da villa de
porque de outra sorte o resulta.do da suspensão da Santos (*).
derrama será que a fazenda real não só perderá a . Os demals lIlembros da loja erão o capitão-mór
mesma quantia em que eUa montava, e que se lhe J9sé Joaquim da Rocha" o coronel Luiz Pereira da
deve pela fallencia do quinto, mas ficará exposta aos Nobrega e seu· irmão o tenente-coronel José Joamesmos, e amda maiores.extravios e descaminhos quim' da Gama Loho, o capitão Orne1las, que deque os que a tem dilacerado, e reduzido ao abati- pois foi reformado em brigadeiro, e o vigllrio de
menlq. a que·tem chegado, sem alguma esperança Pitanguy, em Minas, Belchior Pinheiro de Oliveira,
pe melhoramento.
parente dos Andradas, e outros.
Como V. S., porém, naSllbredita carta. de fi de
Em Pernambuco se havia creado em 1809 uma
Julho sómente avisa da suspensão etrectiva da men- loja maçonica, puramente politica, como nucleo
cionada derrama pelas circumstancias da capitania, para outras, que se instaIlassem, como aconteceu na
sem det;:larar quaes sejão as ditas circumstancias, Bahia, e em 1812 e nos annos seguintes no Rio de
.
nem se se deu alguma provideticia ou tomou al- Janeiro.
guma cautela para segul'anç.'l da fazenda real. O que
Por eventualidades domesticas, uma pessoa da
só resta em tal caso a dizer a V. S. é insinuar-lhe intimidade do vigario Belchior, que era o secretaas reflexões acima indicadas, e esperar o exilo das. rio da loja-Distinctiva-conscia do que se passava,
diligencias que V. S. terá feito, e medidas que terá para tirar vingança, de posse dos papeis importantomado sobre este importante negocio.
tes, foi entrega-los ao intendente-ger~l de policia o
Deos guarde ali. S. Palacio de Queluz, em 29 rlesembargadol' Paulo Fernande Vianna, o lJOal,
de Setembro de 1790.-Martinho de Mello e Castro. conhecendo as bazes e os fins daquella institUIção,
deu parte ao Principe regente, pondo-o ao alcance
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de tudo.
Conforme as instrucções recebidas de Sua Al'Com a tl'asladação d.a' cÔrte portugueza para o Rio teza, mandou vir á sua presença o capitão-mór
de Janeiro, os brasileiros reconhecêrão (*) ter che- José Joaquim da Rocha, e lhe disse: l( - O que esgado o tempo da sua regeneração politica, porquA a « tão vossas mercês fazendo le de que lououra esDivina Providencia, em seus altissimos juizos, fa- l( tão tratando I Os segredos estão completamente
vorecendo a intenção pacific.i\ do Regente do reino II sabidos pelo governo: o Principe regente: por
portuguez, o ene-aminhou para o Brasil, afim de « sua alta piedade, não. querendo perder a ninque. e11e, com os seus proprios olhos, admirasse as « guem, ós manda advertir, para que dissolvão esse
grandezas naturaes deste abençoado paiz.
« conventiculo. I)
A ,trasladação da côrte portugueza, que havia
Esta noticia e advertencia foi applaudida pela
sido forçada pela invasão f.ranceza em 1807, tinha maior parte dos membros da loja, que a abandode ser temporaria, se mais tarde o Principe regente nârão immediatamente, lançando ao mar., na altura
não tomasse uma resolução definitiva, O constran- da ilha dos Ratos, os sellos e utensis da loja maçogimento em que vivião alguns aulicos pela perma- nica-Distinctiva-em modo a não ficar deIla vesnencia da côrte no Rio de Janeiro, e a duvida tigio algum.
em que estavão os brasileiros de mais cedo ou
Em bomenagem á verdade historica, consultando
mais tarde verem partir para a Europa a Rainha eu a um antigo membro dessa loja maçonica, que
Fidelissima e o'Regente do reino, com a sua côrte, ainda existe, me affirmou, como testemunha pre·
dando cuidado a muitos, fez que, no anno de i812, sencilll desses factos, que a maioria dos individt,los
na freguezia de S. Go.nçalo, da Praia~Grande ou de que se compunha a loja-Distinetiva-não proNictberoy, se orgunisasse uma loja maçonica, de- fessava opiniões revolucionarias e anarchicas, e
nominada Distinctiva, com signaes, toques e pala- muito menos ·odios sanguinarios; e que quanto a
vras symbolicas, diversos dos toques, si~naes e pa- outros, naua diria.
lavras das outras instituições deste genero, tendo
p0r emblema no sello- grande um indio vendado e
manietado com grilhões, e um genio em acção de o REVOLUÇÃO DE PORTUGAL DE 24 DE AGOSTO DE i820
desvendar e desagrilhoa-lo.
Esta loja" verd'ldeiramente republicana e revoluOs movimentos politicos, que tiverão lugar em
cionaria, ,era dominada pela influencia de dous
membros mui proeminentes, que erão José Ma- Portugll.l no dia 24 de Agosto de 1820, forão filhos
riano 'Cavalcanti de Albuquerque, que tinha vindo de uma socieqade, que se organisou na cidade do
de Pernambuco para este fim (o qual depois· foi um Porto, com a denominação de Syned1'ío, cuja histodos principaes collaboradores da revolução de 6 de ria publiquei em. um dus periodicos do Rio de JaMarço de 181'1, e que assassinou o brigadeiro neiro (**).
O manifesto dajunta provisional do governo suManoel JoaquiIQ Barbosa, commandante do re~
mento de artilharia (**), do qual era secretario, premo do ~eino daquelle mesmo dia, o estado e~
para auxiliar ao capitão José de Barros Lima, Leão que· se achavã() as cousas em Portugal, e o desejO
Coroado, e de quem era genro), e Antonio Carlos natural, que têm todos os homens (le melhorar a
Ribeiro de Andrada Machado e Silva, então ooculto sua sorte, despertárão os animas da: nação, oppripor causa da imputação da morte feita na pessoa do
(*) Um hOmem de tanla illuslração, como era AntoVide o i tomo da 2' parte da Chorographia.
. nio Carlos, era incapaz de commetter crimes desta ordem.
(**) Vide Muniz Tavares, RevoluçlUJ de Pernambueo, e
(**) O Sr. Ferreira Borges,
sessão i61.· de 18 de
as peças do processo no B1'a$il Historiao, e nos inedítos Agosto, disse que, em consequencia da ordem das côrtes,
documentos (Jue. possuo.
apresenlãra a seguinte relação das pessoas que projectá.
(*)
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midos pelo arbitrio, e conduzirão um grande numero de portuguezes, principalmente os militares,
11 unirem-se ao partido da cidade do Porto.
Por um lado os emissarios da junta provisoria,
exigindo das autoridades o juramento da constituição, e apresentando até a fórma desse juramento I
por outro lado os generaes das tropas do Minho,
usando de uma linguagem assustadora nas proclamações, datadas de Coimbra em 4 de Setembro e
de Braga em 5 do mesmo mez, deixavão vêr á luz
c1nrissima. do sol, que a discordia entre ajunta provisaria do governo supremo do reino, e os legitimos governadores delle, .era inevitavel e infallivel.
Estes, como "delegados do rei, tinhão áeveres a
cumprir, que erão incompativeis com os principios
e fins da junta provi~oria; e nesta confusão de cousas, foi que o PllVO de LIsboa, capitaneado por Fernandes Thomaz, Ferreira Borges e outros, na tarde
do dia 5 ~e Setembro, por uma providencia quasi
miraculosa, depoz os legitimQs governadores do
reino, m o menor insulto de suas pessoas, I) nomeou um governo interino, composto de homens
qualifioados, ficando por estã maneira desfeita a espantosa tormenta da guerra civil, que estava proxÍlHa a desfeixar.
Todas as deliberações do governo interino, desde
o dia de sua instaIlação, até se unir com a junta
provisoria do governo supremo do reino, forão de
uma consumada prudencia. A sua proclamação do
dia t7 de Setembro é bem notavel por sua dou,trina,
e como não era possil/el no mesmo Estado, dous governos eleitos pela mesma maneira, e para o mesmo
fim, facilmente concordárãp nos- principios adoptados, e no dia 27 de Setembro ficá.rão reunidos em
um só, com a denominação de governo provisional.
Desde a fundação da monarchia até esse tempo,
nunca bouve em Portugal governo olygarchico; porém o fim a que se destinava o governo, assim constituido, não era.6 da usurpação, mas? de depositar
o poder nas mãos da naçã.o, para deliberar o modo
de ser dirigida .por mei? de uma asse~bléa,. que ~ssentasse a respelto da forma de sua eXIstenCla sOClal
e politica.
.
De facto a nação se reunia por meio de sens re·
presentantes, e formou uma regencia para sanccionar os seus actos, em nome de el-rei D. João VI.
rão e pl'omovêrão os successos do diu'2li de Agosto de
1.820:
Associação que prepal'OIG e produzio em resultado o dia
24 de Agosto de 1820

ManoeI Fernandes Thomaz, José Ferreira Borges, José
da !'ilva Carvalho, João Ferreira VianDa, e com'estes quatro principia a associação em 22 de Janeiro de 18i8.
José !\Iaria Lopes Carneiro e José Gonçalves dos Sautos
Silva, em 3 de Maio de 1818 ; José Pereira de ;\fenezes,
em 6 de Julbo de i8iS; Francisco Gomes da Silva e João
da Cunha Souto-;\Jaior, em 26 de Maio de 1820 : Jusé de
Mello e Castro de Abreu, em 5 de Junho de 1820; José
MarIa Xavier de Araujo, em 22 de Junho de 1820; Bel'nardo Correa. de Cllstro e Sepulveda, em 19 de Ag(lsto de
1820 (Assignadós l.'-ManoeI Fernandes Thomaz. -José
}?erreira.Borges.-José de Meno e Castro de Abreu.-José
Maria Xavier de Araujo. - Bernardo Corrêa de Castro e
sepuIveda.

i7

AS CÔRTES GERAES DE LIsnOA DEPOIS DE INSULLADAS

NOM~ÃO U3IA REGENCIA

No dia 30 deoJaneiro de i821 as côrtes geraes e
exlraordinarias da nação portngueza decretão o seguinte:
' . '
« to. Haverá uma regencia, que, em nome de
el-rei o Sr. D. João VI, exerça em seu real IfOme o
poder executivo.
.
.
« 2° A l'e~encia constará de 5 membrJ)s, entre
os quaes sera presidente o que }!ara isso fôr designado pela lei ou costumes do remo, e de 5 secretarias encarregados dos diversos negocios~do reino,
fazenda, guerra, estrangeiros e marinha-com voto
nas mate rias de suas respectivas repartições.
« As autoridades, a quem competir, 11 tenhão assim entendido, e executem pela parte que lbes
toca.
(( Paço das côrles-, em 30 de Janeiro de 1821.Arcebispo da' Bahia, presidente. - João Baptista
Filgueiras.-Luiz Antonio Rebello da Silva. II
Os membros da regencia fôrão :
to Marquez de Castello-Melhor.
2° Conde de Sampaio.
3° FI'. Francisco de S. Luiz.
4° José da Silva Carvalho.
5° J030 da Cunha Souto-Maior.
I

REVOLUÇÃO DO PARÁ

A noticia da revolução de Portugal chegando ao
Pará tomou rapidas proporções, e produziu o etreito
desejado, por um movimento tumultuario no i ° de
Janeiro de i82i, installou-se uma junta governamental' tendo por presidente o conego vigariouapitular do bispado Romualdo Antonio de Seixas,
vice-presidente o juiz de fóra da cidade Joaquim
Pereira de Macedo, e vogaes os coroneis João Pereira Villaça, Francisco José Rodrigues Barnta. Geraldo José de Abreu, o tenente-coronel Francisco
José de Farias, o negociante Francisco Gonçalves
Lima; e os agriculfores João da Fonceca Freitas e
José Rodrigues de Castro Góes, sendo procJamada e
j~rada a constituição de Portugal, com estrepitosos
VIvas pelo {l0vo e pelo trop~..
.
Em segUIda é nomeado JUIZ do povo José Manoel
do Nascimento, e o coronel Joaquim Mariano de
Oliveira BeIlo, de quem havia algum receio, para
vir ao Rio de Janeiro com a participação de haver
o Pat'á no iode Janeiro proclamado e'j urado a consti tnição portugueza.
No dia 5 de Abril nomeou-se uma com missão,
compo ta do bacharel Filippe Alberto Patroni e Domingos Simões da Cunha, para seguir no dia 9
com officios da junta do Pará, para o governo revolucionario de Li&.boa, communicando-Ihe os acontecimentos do Pará no dia iO de Janeiro.
Quando os membros da commissão chegárão á Lisboa, já se achava instaIlada no palacio das Necessidades a assembléa constituinte, e na sessão do dia
27 de Março, apresentando-se o officio da junta do
Pará, foi muito applaudido, e pelo que, depois de
ouvido u discurso do relator Patroni, Manoel Fernandes Thomaz propoz, para que a capitania õb
Pará ficasse sendo provincia de .Portugal, e não
mais capitania do Brasil, em signal de reconhecimento á sua lidelidade ás côrtes portuP'nezas.
10

,

HISTORIA

18
REVOLUÇÃO DA BARIA DO DIA

,lO DE FEVEREIRO OE i821 qual se poz o-cumpra-se. Em consequencia dene,

I
Pela corrcspondencia directa e muito frequente,
, que mantinha a cidade do Porto com a Bahia, em Novembro de 4820, teve esta cidade noticia da revolução da cidade. do Porto, e das outras partes do reino
de P'ortugal, e em presença das communicações e
impressos, que abundavão pelas mios de iodog, e
dos émissarios que chegárão, brasileiros e europeus, sem perda de tempo, planejárão, em Uiversos ~liIbS, os meios de trazer a revoluçãO para
as praças,. e de facto na noite do dia 9 de Fevereiro qe t821, tudo disposto, o tenente-coronel
Manoel Pedro de Freitas Guimarães, seguido do
des8mbargador luiz 1\IatlOel de Moura Cabral e cil'Urgião Cypriano José Barata de Almeida, á frente
do corpo de artilharia, entrou pela praça de Palacio,
antes das 6 boras da marihã, com 8 peças carregadas é mais praças de outros corpos.
.
O conde de Palma, capitão-general, logo que
soube que a prnça estava tomada pela força armada, sabio de Palacio, e chegando á'gnarda pl'incipal mandou gritar ás armas, deu vivas a el-rei, e
se foi abrigar no quartel do 1 regimento de linha,
denominado l'e~imento Velho; entretanto o tenente-col'onel Manoel Pedro, com mandante da
força, mandou postar nas emboccaduras das ruas
uma sentinella. ficando na pOl'ta da camara 3 praças, e eUe na frente dellas commandando a tl'opa.
Havendo guarnecido na vespera a fortaleza de
S. Pedro e o Trem, poz em liberdade os soldados,
que se aehavão presos, aum de tomarem armas, e
foi proclamada na. praça de Palacio, a Constituição
de Lisboa, com vivas entbusiasticos.
II
O conde de Palma, que se achava no quartel da
Legião, marchou com este regimento e o Velho, e
foi postar-se na praça da Piedade, onde-poucas hoI'U
depois foi reunir-se o batalhão n. 12, commandado por Ignacio Luiz Madeiru de Mello, e lodos se puzerão em consulta, sem deliberarem no
que devião fazer; appal'ccendo no mesmo instante
o marechal Felisl)erto Caldeira B. Pontes, que tomou ,uma força de 200 homens, c marchou sobre a
fortaleza <le S. Pedro, e ahi forão recebidos com 3
tiros de peça, com metralha e fuzilaria, morrendo
varios soldados e o major Hermogenes, do CO['PO
da Legião, escapando o marechal Felisberto Caldeira, que perdeu o cavaUo em que montava, e o
pagem; o qual, expondo depois as occurrencias ao
conde de Palma, este, animlldo pelo filho uo conde
da Ponte, deu vivas a el-rei e á constituição, e marchou com toda a tropa para a praça de Palado en?~minhando-se t~dos p~ra a casa da eamara, ' que
]a se achava cheIa de Cidadãos, que, depois de alguns ue~ates, jurárão todos a ConstituiçàQ politica
'h POI'tugal (*). O auto desses acontecimentos é o
.;eguinte:
I

0

« Aos 10 dias do mez de Fevereiro de 1821 annos, nesta cidade da Bahia e casas do conselho
de1la, onde se acha a vel'eação abaixo-assiO'nada
foi presente o auto de resolução dos comm~ndan:
tes e officiaes da força armada desta cjdade, em o

(*) Vide Ignacio Accioli, Memorias Histúricas da Ba/tia, tomo 2°, e visconde de Cayrú, Historia dos primeiros
St(ccessos.

estando presente o Exm. Sr; conde,de Palma para
prestar o juramento, na fórma do to e 2° artigos da
referida resolução, a.nt~s de o .fazer decla~ou que
ene se achava conshtUldo em ClrcumstanClas unicas, e mui distinctas das dos outros habitantes
desta capitania, pois que havia feito preito e homenagem nas' reaes mãos de el-rei nosso senhor de
entregar esta capitania, no mesmo estado em que a
recebeu, áquella pessoa a quem o mesmo senhor o
ordenar; mas que, confiado nos paternaes sentimento~ de Sua Magestade, que, na alternativa de
derramamento de sangue de seus fieis vassallos, e
dos esforços para manter a mesma capitania no estado anterior á proclamação da constituição, seria
obl'igado a ceder ás circumstancias, que, segundo a
expressão geral da vontade do povo, são irresistiveis; n.ão s6 tem cedido pelo mot.vo da dita coacção a assignar a dita resolução, mas a prestar o
juramento na Jórma dos sohreditos artigos da
mesma resoluçao.
'
l( E logo no mesmo acto passou a pr.opõr á camara, com approvaç~o do povo. ~ tropa, as pessoas
que devem formar a Junta provlSlonal, que haja de
governar esta provincia até que Sua Mag-estade tenha .solemnemente jurado a constituição, e farão
propostas as pessons seguintes: pelo clero, o Rev.
deão Júsé Fernandes da Silva Freire; pela milicia
os tenentes-coroneis Francisco de Paula e Oliveir~·
e Francisco José Pereira; pelo commercio, Frandsco Antonio Filgueiras e José Antonio RodriO'ues
Vianna; pela a/!ricultura Paulo José de Mcllo'
pela cidade, o desembargadór Luiz Manoel de
Moura I~abral ; secretarios do, governo, o desembargador José Caetano de Paiva Pereim e o bacharel
José Lino Coutinho.
II Sendo nomeados em altas voz~s das janellas
da casa da camara para a praça, onde se acha postada toda a tropa e povo, forão approvados com os
conhecidos signaes de levantarem as mãos para o
ar, e com vozes. E de tudo, para constar. mandárão fazer o. presente .termo em que ~ssignárão.
E eu JoaqUIm AntoDlO de Athayde SelXas, escrivão do senado da camara, que o escrevi.-O presidente Antonio Augusto da Silva. - O vereador mais velho, por impedimento do actual, Paulo José
de Mello Azevedo e ~rito.- Como procurador que
tambem sirvo de juiz do povo, Joaquim José da
Silva Maia.
II E no mesmo dia e acto supra, tendo-se acabado de nomear os membros do governo acima referidos, subio o povo á casa da camara, gritando
em altas vozes, no meio de acclamações e de vivas
que querião tambem por membro do governo a~
tenente-coronel Manoel. Pedro de Freitas Guimarães; em consequencia do que acamara annuio, e
ficou nomeado membro do governo provi'wrio
desta capitania. E para constar mandárão fazer o
termo .em que as~ignál'ão. E e~ dito 'escrivão que o
escrflvl.-O preSIdente, Antomo Augusto da Silva.
- Manoel Thomaz Peixoto.-Bel'nardino Marques
de Almeida TOl'1'es.-Paulo José de Mello Azevedo
Brito.-Joaquim José da Silva Maia.
'
II E sendo no mesmo dia, mez e anno, comparecêrão em acto de vereação os membros do governo
abaixo-assignados, e n0!Deados pela. camara, tropa
e povo, a quem o preSidente deferlO o juramento
dos Santos-Evpngelhos, sob car~o do qu;:lllhes encarregou que bem e verdadeIramente jurassem
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guardar obediencia ao muito alto e poderoso rei o'
Sr. D. João VI, e adhesão á'sua real dynastia, conservar a santa religião que professamos; e assim tam])em á constituição que fiz~ssem as côrtes em Portugal, e interinamente a de Hespanha, da mesma maneira que foi ad~tada em Portugal j e recebido por
elles o dito encarg-o, assim o promettêrão guardar.
E para constar fiz o presente termo em que nssi~
nárão, e eu escrivão da camara Joaquim Antomo
de Athayde Seixas o escrevi.-Sílva.-Peixoto.-Brito Torres.-Maia.-Francisco José Pereira, tenente-corunel do regimento de infantaria n. t2.Francisco de Paula e Oliveira, tenente corone1.Manoel Pedro de Freitas Guimarães, tenente-coronel e commandante da força armada.-Paulo José
de Me110 Azevedo e Brito, pela lavoura.-Francisco
Antonio Filgueiras, pelo commercio.-Luiz Manoel
de Moura Cabral, pela cidade.-José Caetano de
Paiva Pereira, secretario. - José Lino Coutinho,
sepretario. ))
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des da Silveira, coronel commandante. - SalvadOl'
Pel'eira da Costa, coronel ajudante de ordens.Bento da França Pinto de Oliveira, coronel.-José
Antonio de Máttos, coroneL-Francisco de Paula e
Oliveira, tenente -coronel commandante. - Manoel
Gonçalves da Cunha, tenente-coronel.-Felisberto
Gomes Caldeira, tenente-coronel.-D. Luiz Baltbazar da Silveira, tenente-coronel. - João de Souza
Moura Girão, coronel. - Francisco José Pereira,
tenente-coronel de infantaria t2.-João Joa't[uim
de Freitas Henriques, çoronel.-Antonio Joaquim
Corrêa de Moraes, major.-JQsé Antonio rla Costa
Carneiro, major graduado. - João Wager Russell,
major graduado.-Rodrigo de Argollo Vargas Cirne
dé Menezes, major.-Julio Cesar Augusto,"major.
-Antonio Manoel de Melio e Castro, corone1.Pedro José dos Santos, major.-Joaquim Antonio
da Silva, major. - José Gabriel da Silva Dallro,
major.-Francisco da Costa Branco. major.-Francisco Elesbão Pires de Carvalbo e Albuquerque.José Martins dos Santos, major.-Matbias Antonio
de Azevedo Coutinbo de Moutaury, sargento-mór.
-Cbristovão Pessoa da Silva, cirurgião-mór de artilharia. - Constantino José Teixeira, tenente. - .
Joaquim· Manoel .de Freitas, tenente. -Francisco
José da Silva Machado, alreres.-Manoel Pedro de
Freitas Guimarães, tAnente r.oronel.-José Vaz Lope~, alferes.-João Pessoa da Silva, capilão.-Antonio Joaquim da Silva Freitas, alferes.-Luiz Antonio Feio, capitão graduado.-Paulo Maria Nabuco,
ajudante,. - Pedro Luiz de Menezes, capitão commandante da artilharia montada.-José Maria Barreto, tenente. ))

A requisiçãO dos militares foi a seguinte:
Os commandantes e officiaes da tropa de linha
da guarnição da cidade da Babia, reunidos na
praça de Palacio, em presença do governador e ca·
pilão-general conde de Palma, deseja.ndo todos de
commum accordo evitar uma effusão de sangue,
que infelizmente podia resultar de motins, originados do receio do povo de que sejão frustrados os
desejos que tem manifestado, de adberir aos votos
de seus irmãos de Portugal, a. quem desejão estar
perpetuamente unidos, e participar com e11es dos
beneficios da constituição liberal que ora se faz em
Lisboa, resolvêrão o seguinte:
.
Recusou o conde de Palma aceitar a presiden.
\( to Jurar obediencia ao milito alto e poderoso
rei o Sr. D. João VI e adbesão á sua real dynastia.j cia do novo governo, que lbe foi offerecida, e,
retirando-se para a :lasa de Antonio Vaz de Cal'vaconservar a santa religiãO que professamos.
\( 2° Jurar a constituição que fizerem as cÔrtes lho, no largo de Nazareth, partio dalii depois para
em Partugal, e interinamente a de Hespanha, da (l Rio de Janeiro, a bordo de uma fragata ingleza,
a 16 do mesmo mez de Fevereiro.
mesma maneira que foi adoptada em Lisboa.
No mesmo di,a W o tenente-coronell\fanoel Pe\( 3° Que a eamara proponha á approvação da
tropa e povo ás ptlssoas que devem formar uma dro foi elevado pelo povo reunido ao posto de brijunta provisional, que haja de ~overnar esta pro- gadeiro,.ficando desde logo encarregRdo do ~ovprno
vincia até qQe Sua Magestade tenba solemne;nente das armas, e a junta provisoria, tomando immediatamente posse d~ administração da provincia,
jurado a mesma constituição.
«( 4° Que o governo provisional, logo depois de deu começo aos seus trabalbos', protestando asna
sua installação, forme um acto por si, ero nome adhesão á nova fÓI'ma de gove,rno, procl3,plado pedesta provincia, -de adbesão ao governo de Portu- rante Deos e todos os santos da côrte f,elestial,
.
gal e á nova orMm aUi estabelecida, o qual será pelo seguinte auto:
remetiido ao mesmO governo e a el-rei nosso
li Anno do nascimento de No~so Senhor Jesussenbol'.
«( 5° Que o governo pl'ovisional mandará logo Cbristo de t821, aos W dias do mel. de Fevereiro
proceder á nomeação de deputados da provincia do dito anno, na cidade do Salvador, Bahia de Todos os Santos, e paços do con!'elhQ de11a, aonde,
para se reunirem ás côrtes de PortJkal.
«( 6° Que
todos os actos de administração pu- constituidos por nomeação geral da tropa e povo
blica continuaráõ, como dantes, em nome do Sr. rei da mesma cidade em junta provisional do gov mo
D. João VI.
desta provincia, se achavão comi~o em sessão os
« 7° Que o dia de boje seja de reconciliação ge- membros todos abaixo-assignados; mandál'"do que
ral entre os babitantes desta provincia, que jJor em conformidade do 4° arLigo da resolução do conqualquer differença de opinião politica estejão dis- selho militar do referido dia lO lavrasse eu este
cordes até agora.
auto, pelo qual a mesma,junta provisional, por si
\( Balia, em caroara, lO de Fevereiro cM t821. e em nome dos habitantes desta dita provincia -Conde de Palma.-Felisberto Caldeira Brant Pon- protesta ,,:1. ante Deos todo o poderoso e todo os
tes, marechal.-Luiz Paulino de Oliveira Pinto da santos da côrte celestial, sua adhesão á illustri ima
França, marechal.-José Tbomaz Bocaciari, briga- e excellentissima junti,l provisional do governo sudeiro.~Thomaz Franco, brigadeiro e inspector do premo do reino de Portugal, e á nova ordem flUi
trem. - José Antonio do Passo, brigadeiro.-Joa- estabelccida-e de como assim o protestou dou miquim José de Souza Portugal, coronel.-Tgnacio nha fé: e deste, que ba de ser em-iado ao arcbivo
Luiz Madeira de Me11o, coroneI.-l\Janoel Fernan- da camare. desta cidade, mandou a junta pro"isio«(
«(

I)
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nal do aoverno desta provincia extrahir primeiro
tles trasl~dos, um para se remetter áquella ilustríssima e excellentissima junta provisional, outro para
ser enviado a el-rei nosso senhor, e outro para ser
guardado na secretacia dos nego,cios do interior e
fazenda, do que tudo fiz este auto que eu Jos~ Caetano de Paiva, membro do governo e se.cretar~o d~s
negocios Ido interior e fazend~, escreVI e. a.ssIgneI,
com os referidos membros da Junta provISIonaI do
govcmo desta provincia da Rabia. - José Caetano
de Paiva Pereira. - Luiz Manoel de Moura Cabral.
-Paulo José de MellO' AzeV'edo e Brito.-José Fernandes da Silva Freire. - Manoel Pedro de Freitas
Guimarães. - Francisco de Paula de Oliveira. :-Francisco José Pereira. - Francisco Antonio FIlgueiras.-José Antonio Rodrigues Vianna.-José
Lino Coutinho. I)
O conde de Palma, que não quiz aceitar a presidencia da junta, retirou-se para o BomOm, onde
esteve em casa em companhia de Antonio Vaz de
Carvalho até o dia segumte, em que se embarcou
em um naviõ inglez, acompan~ado do I?arechal
Felisberto e seus filhos, para o RIO ~e JaneIro.
AS VILLAS DAS ALAGOAS E MACEIO'

sÃo

gresso 'de Lisboa; e abolia em 4 de Agosto o juizo
da conservatoria dos matos, creado pela ordem régia de 1797
Os deputados eleitos em i3 de Julho de i82t
forão:
O advogado Manoel Marques Grangeiro.
O vigario Francisco de Assis Barhosa.
O coronel Francisco Manoel Mará Rl\mos.
II

Em consequencia da resolução que tomára o Prineipe regente o Sr. D. Pedro de Alcantara de ficar
no Brasi.l, foi as Alagaas a.primeira provincia que
negou obediencia ás côrtes geraes de Portugal, e
depondo ás autoridades portuguezas, sem as violentar e nem desrespeitar, as reenviou 'para Lisboa
em navio fretado por conta da provincIa ; e no dia
i3 de Julho enviou ao Rio de Janeiro, como representante do governo e municipalidades, a José de
Souza Mello render preito e bomenagem a S. A. R.
o Principe regente e á casa de Bragança.
S. 111. EL-REI D. JOÃO VI NAO SE DESCUIDOU E~l TOMAR PROVIDENCIAS PARA PREVINIR OS EFFEITOS DA REVOLUÇAO

A PRIlIIEIRA LOCA-

LIDADE QUE NEGA OBEDIENCIA Ás CORTES DE PORTUGAL,

DE PORTUGAL.

I

E SE DECLARAO El\l FAVOR DA INDEPENDENCIA.

I

Dias depois dos acontecimentQs da Babia de iO
de Fevereiro as villas das. Alagoas e de Maceió adherenteS' ás mesmas idéas constitucionaes,
se p~zerão em movimento para ju~arem as bases da
constituição portugueza, e para e~:tar gran~es desordens o capitão-general Sebastlao FrancIsco de
MeIlo e Povoas(*) no dia 2 de Abril de 1821 proclamou aos povos, invocando a lealdade ~unca desmentida dos alagp:mos, e. os ?eus serVIços tantas vezes demonstrados na pl'atlca j e para obter: delles
o cumprimento de seus votos, no mesmo dJa 2 de
Abril ouvindo os sentimentos das camaras de Maceió ~ Alagoas, escreveu o mencionad~ Povoas ao
ministro Thomaz Al}tonio, em data do dIa 5, garantindo-lhe a adhesão dos povos ao supremo governo
de Sua Magestade, e ao mesmo tempo. pe~indo a
mesma graça dos melhoramentos constItuClonaes,
que houvesse por bem conceder a Portugal e Algarves não se tolerando entretanto que houvesse na
pro;,incia a mais leve alteração na ordem publica.
No dia i i de Julho de 182i foi eleita a junta
provisoria de 9 membros, além ~o_ secretario, sendo
o presidente dena o mesmo capItao-general Sebastião Francisco de Mello e Povoas, que acabava de
ser O'overnador, e vogaes o ouvido'r de comarca
José b Antonio Ferreira Braklamy, viga rio Foraneo
Antonio Gomes Coelho, coronel Manoel Duarte Coelho advoaado José de Souza Mello, coronel Fran' de
1
0e.
'
cisco
Cerqueira
SIlva, tenente-corone1An tomo
José dos Santos, o negoeiante Luiz José Lopes do
Couto, o capitão João Moreira de C~r~'alho, e secretario o coronel Ignacio José ApngIO da Fonceca
GaIvão.
Esta junta enviou logo os seus deputados ao con(*) Vide Brasil Historíco, f' serie de i86ú.

Sua Mngestade, recebendo as participações officiaes de Lisboa, nas quaes se expunhão as causas e
razões de ser da revolução, ao mesmo tempo dizendo-se não ter eUa pOl' fim mais que melhorar o
estâdo politico do paiz, como homem illustrado e
prudp.nte que era, vendo que o povo se desasocegava pelas noticias que diariamente chegavão dos
dilJerentes pontos de Portugai, receioso da tropa
portu~ueza, denominada - Voluntarios Reaes de
EI-ReI~pela intelligencia, que sem duvida teria
com o exercito de Portugal, buscou prevenir os males publicos pelo decreto do 10 de Dezembro de
1820, o que não produzio o effeito desejado. Não
obstante no dia 2 p~ocurou mel,b9rar as circumstancias das provincias do norte, como se vê pelos decretos de 2 de Janeiro e 6 de Fevereiro de 182L
No dia 10 de Fevel'eiro mandou o conde de Palmella o seguinte aviso para Vicente Antonio de
Oliveira:
«(Illm. e Exm.Sr.-Tendo el-rei nosso senhor dado
já as providencias, que convinhão a respeito dos
militares, que se demorão na côrte depois de despachados para as differentes provincias,e dos que aqui
se acMo sem licellça régia, como participei a V. Ex.
por aviso de 31 de Janeiro proximo passado, e apresentando-se ainda diariamente novos e repetido
requerimentos para soldos, comedorias e transportes, feitos com a maior irregularidade e confusão, o
que cumpre fazer cessar ,de. uma vez, estabelecendo-se a marcha uniforme, regular e expedita, que
se deve seguir em semelhante expediente, determinou Sua: Magestade que aos militares despachad9s
para as differentes partes se ajustem as contas dos
seus vencimentos na thesouraria geral desta côrte, e
se lhes pagasse o que se lhes devesse,ndiantando-selhes 3 mezes dos seus respectivos soldos, e passan-,
do-se de tudo logo a competente guia, e que pela
reparticão do commissariado se lhos abonasse as
comedorias do estylo, segundo a: tarifa que se acha
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estabelecida, porque o quartel-msstre-general deverá remetter a esta. secretaria de Estado relações
·especificadas dos que nesta conformidade tenhão
ainda" do receber comedorias, soldos ou ajustes de
contas de vell,ll-imentos c atrazados, para em conselluencia se e t111'em logo 0.13 ordens ás competentes estações, sem que seja necessario que cada um
dos referidos militares a solicite separada e dil'ectamente nesta secretaria de Estado, dando ao
mesmo quartel-mestre-general igualmente conta dos
(lue se nao tiverem apresentado, na conformidade
das ordens .que se mandárão expedir e publicar
para este fim, e .para que est~ real ~elerminação
seja constante a todos os SUbUItOS Imhtare.s, para
r,umpril'cm cada um na parte que lhe respeita, ordena Sua l\lngestade que V. Ex. o mandll publicar
na ordem do dia e dê 1113 ulteriores providencias que
forem precisas para a sua devida execução.
II Deos guarde n V. Ex. Paço, em tO de Fevereiro de i82i.-Conde de Palmclla. )
Por decrélo de tO de Févereiro ampliou el-rei
os seus beneficioa ao Pará, e pelo do dia iS do
mcsmo mez d terminou a ida de seI} filho o principe real D. ]ladro de Alcantara para1>ortugal, muniJo .de inStrucções necessal'ias afim de restabelecer·
a tranquillidade geral do reino; e ouvir as represenlações e queixas dos povos, eslabelecer as reformas e melhoramentos que possão consolidar a
conslituição portugueza que a nação deseja.

'. II

para ligar a constituição, que se estava fazendo en.1
Lisboa, com os interesses do Brasil, e que o melhor
bem que el-rei podia fazer era approvar a mesma
constituição, o fazia desde logo para descanço e felicidade dos povos, concJuiudo o mesmo decreto
com estas palavras: (( Hei por bem desde jiÍ}PlJI'OvaI' a constituição que alli se está fazendo, e recebê-la no meu reino do Brasil e mais"dominios de
minha corÔã. I)
26 DE'FEVEREIRO

DE

POR mI 3lOVDlENTO REVOLUCIONAR 10 NO RIO DE

.tA-

JUn..n IE,'TO DA CONSTlTl:TÇÃO ,'0 lHA

1821

• NElRO ('),

. I

PI'epl.U'adás as tropas e o povo para o juramento
soleJ1lne da constituição, tendo o movimento revolucionario á sua frente o Principe Real, teve elle
lugar na manhã do dia 26 d~ Fevereiro na praça do
Rocio, hoje da Constituição; com algum custo
foi-se reunindo a calDara, cujos membros nào es- •
tando previnidos, h6m como o bispo n. José Caetuno, que, a instancias e intimação dos revoltosos,
compareceu nos paços da camaru, onde já se achavão os" influentes da revolução.
Comparecendo na varundá do tbeatro o Principe
D. Pedro, dalli proclamou em alf.as vozes o systema constitucional, e asseverou que seu pai annuia
aos desejos da nação. Darão vivas ao rei, á r,onstituição e ao Principe, sendo desde logo substituido
o ministerio pelos individuos que indicou a tropa
armada.
Minislerio

Pelo decreto do dia 23 de Fevel'eiro communica
que, tendo. manilado.convocar o~'procuradores das ,·Vice-almirante Jgnacio da Costa Quintella, minis- .
.
cidades c vlllas do remo do BI'asIl, e das.ilhas Por- tI'O do reino.
tuguezas, para cm junta de côrtes se trataI' das leis
Vi ce-almirante Joaquim José I\fonteiro-Torres,
con~titucionaes que se discu1irem nas côrtes de Lis- ministro da marinha e domínios ultra.marinos.
b
e :d~..mel rnOlBntos ~e forem uteis ao Bra- Silvestre Pinheiro Ferreira, rniôistro de estrans· cr.éli
~ de-':p'essoas dI) seb eon- geiros.
s
riguaçõés '6 evita tl
Gonde de 'Louzan, D. Diogo de Menezes, presibia niu i anle, dente do erario.
demora
.
e determinou que a commissão fosse composta das. Bispo capellão-tnól', presidente da mesa da consseguintes pessoas:
..
ciencia é ordem.
Presidcnte.-Marquez de Alegrete.
Intendente geral da policia Antonio Luiz Pereira
Deputados.-Barão de Santo Amaro, monsenhor da Cunha.
Almeida, Luiz José de Carvalho e Mello, Antonio
ThesoureÍl'o-mól' do real et'ario José Caetano
Luiz Pereira da Cunha, Antonio Rodrigues VelIoso Gomes.
de Oliveira, João Sevcriano Maciel da Costa, CaAjudante do thesoureiro-mór João Ferreira da
millo Mal'ia ToneUet, Joào de Souza de Almeida Costa Sampaio.
Côrte-Real, José da Silva Lisboa, Mariano José PeFiscal do real erario o desembargador Seba tião
reira da Foncecíl, João Rodrigues PereÍl'a d.e Al- Luiz Tinoco.
meida, Antonio José da Costa Ferreira, Francisco
Inspector-geral dos estabelecimentos lilterurios
José da Silva Lisboa.
Xavier Pires. José Caetano Gomes.
Procumdor da corôa. -José de OIiveira Botelho
Dit'ectol' do banco do Brasil pela fazenda real João
Pinto Mosqueira.
.
Rodl'igues Pereira de Almeida.
Secrelarios.-ManoelJacintho Nogueira daGama,
Chefe commandante do corpo da policia José de
Manoe: Moreira de Figueiredo.
.#
Oliveira Barbosa.
Secretarios supra-numerarios para servirem no
Presidente da junta do commercio o visconde
impedimento dos refet'idos. - C0l'6hel Francisco d'Asseca.
Saraiva da Costa Refoios, desembargador João José
General rias armas o bl'igadeÍl'o Carlos Fred\lríco
de l\1sndonça.
de Caula.
Palacio do Rio de Janeiro, 23- de Fevereiro de
Palacio do Rio de Janeiro. 26 de Fevereiro de
182L -Thpmaz Antonio de Villa.-Nova Portugal.
f82J..-Com a rubrica de Sua .Magestade.

III
.
.
(') Vide a historia circilmstanciada de lodos as OCCUI'No dlll 24: applreceu um d3crQto JlZen .do q~e, Ireneias desse dia nos ns. 17,18,16 e 20 da ia serie do
tendo Sua Magestade dado toda!) as prOVIdenCIas Brasil flistorico, lJiogl'apbia do conselhej"o DI'UmlliOl1(l
.
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Sebastião Luiz Tinoco.
José de Oliveira' Barbosa, commandante da po« Anno do nascimento de Nosso Senhor Jesus- licia.
Cbl'islo de 1'824, nesta cidade do' Rio de Janeiro,
José Caetano Gomes, thesoureiro-:nór do rea
em casa do theatro, sala, onde appareceu o Sere- erario.
nissim~ Sr. P.rincipe Real do reino unido de Por.Antonio Lopes.de Catheiros e Men~zes.
tugal, Brasil e Algarves, D. Pedro de Alcantara,
Francisco de Souza de Oliveira.
Luiz José Vianoa Gurgel do Amaral Rocha.
onde !;ie achava reunida acamara dfsta mesma cic.l'ldo () côrte do Rio de Janeiro, actualmente, o
Manoel Caetano Pinto.
me mo Serenissimo Sr. Prin.cipe Real, depois de ter
An,tonio Alves de Araujo.
Antonio Martins Pinto de Brito.
lido na varanda da mesma casa, perante o povo e
tropa que se achava presente, O real decreto de
Paulo José da Silva Gama, almirante.
S. M. b,l-rei nosso senhor de 24 de Fevereiro do
O brigadeiro Paulo José da Silva Gama.
Alexandre Manoel Moreira Freire, brigadeil'o.•
presente anno, no qual Sua Magestade certifica aõ
seu povo que jurará immediatamente e sanceio-' João Rodrigues Pereira de Almeida.
nará a constituição que se está fazendo no reino de
(Seguem-se para mais de 4.000 assignaturas que
POI'tugal. E pal'a que não entre em duvida este ju- encontro no original desse auto. )
ra1110nto o esta sancção, mando!! o mesmo Serenissimo Sr. Principe Real para que, em nome doUe,
jurasse já, no dia de hoje c nesta mesma hora, a CONSTITUIÇÃO HESPAI'(BOLA DF. 19 DE MARÇO DE {~12, QUt;
SERVIO DE BASE A' REVOLUÇÃO DE PORTUGAl. DE 24 D1:
constituição, tal qual se fizer em Portugal. E para
AGOSTO DE 1820.
constar fez este auto que assigna o mesmo senado,
e eu Antonio Martins Pinto de Brito, escriv1io do
mesmo senado, o escrevi e assignci. - Antonio
Transcrevemos aqui a constituição hespnnhola de
Lopes de Calheiros e Menezes.-Francisco de Souza
de Oliveira.-Luiz José Vianna Gurgel do Amaral e 19 de Março de 1812, porque foi ella a base não só
Rocba,-Manoel Caetano Pinto.-Antonio Ahl's de da constituição portuguem de 23 de Setembro d~
1822, como as duas nossas de 30 de Agosto de
Araujo.-Antonio Martins Pinto de Brito. »
\
1823 e de 11 de Dezembro de 1823, que nos rege.
Auto do juramento

II
Const'ituição de Hespanha
Juramento'

No mesmo dia, mez e anno, e mesma hora, deciarou o mesmo Sérenissimo Sr. Principe Real, em
nome de el-rei nosso senhor, seu augusto pai e senhor, que jurava na fórma seguinte:
II Juro em nome de el-rei, mell pai e senbor,
veneração e respeito á nossa santa religião, observar, guardar _e manter perpetuamente a constituição, tal qual se fizer em Portugal pelas côrtes.
E logo sendo apresentado pelo bispo capellão-mór
o livro dos Santos.Evangelhos, neBe paz a sua mão
direita, e assim o jurou, e prometleu e assignou.
Como procurador de el-rei, meu pai e senhor.O Principe D. Pedro de Alcantara.~)
E logo o Príncipe Real em seu proprio nome ju.rou na fórma seguinte:
l( Juro
em meu nome veneração e respeito á
nossa santa religião, obediencia ao rei, observar,
guardar e manter perpetuamente a constituição,
tal qual se fizer em Portugal pelas côrtes.-Principe Real D. Pedro de Alcantara. - Infante
D. Miguel. »
.
E pela mesma fórma prestárão juramento as pessoas seguintes:
Ignacio da Costa. Quintell~, ministro e secretario
de estado dos negocios do reino unido.
Joaquim José Monteiro Torres, ministro e secretario de estado dos negocios da marinha e dominios
ultramarinos.
.
Silvestre Pinheiro Ferreira, ministro e secretario
de estado dos negocios estrangeiros e guerra.
D. José, bispo capellão-mór, presidente da mesa
da consci'encia.
Antonio Luiz Pereira da Cunha, intendente-geral
da policia.
Visconde d'Asseca, presidente da real junta do
commercio.

..

l( Em nome de Deos Todo-Poderoso, Pai, Filho
e .Espirito-Santo, autor e supremo legislador da sociedade.
II As cÔrtes geraes e extraordinarias da nação
hespanhola, bem convencidas, depois do mais reflectido elÇame e madura deliberação, de que as antigas leis fundamentaes desta monarchia, acompanhadas das opportunas providencias e precauções.
que assegurem de um modo estavel e permanente
seu inteiro cumprimento, poderáõ preendher devidamente o grande oBjecto de promover a gloria, a
prosperidade e o bem de toda a nação, decretão a
seguinte constituiçãO politica para o bom governo e
recta administração do Estado.

TITULO I
DA N.\Ç~O UESPA THOLA E DOS HESPANHOES

CAPITULO I

Da nação hespanhola
« Art. !'o-A nação hespanhola 6 a união de todos o!; hespanhoes de ambos os hemispherios.
« 2.o_A nação hespanhola é livre e independente, e niLo é patrimonio de alguma Camília ou
pessoa.
o
l( 3. -A soberania reside essencialmente em a
nação, e por isso mesmo pertence n esta exclusivamente o direito de. estabelecer suas leis Cundamestues.
« 4.o_A nação está obrigada a conservar e J!roteger, por leis sabias e justas a liberdade CiVil, 11
propriedade e ma.is direitos legitimos de todos os
mdlviduos que a compoem.
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CAPITULO II

CAPITULO l i

Dos hespanhoes

f)o govemo

Arl. 5. 0 -São bel;panboes: iO Todos os bomens livres nascidos e residentes nos domini(Js das
Hespanhas, e os filhos destes; 2" Os estrangeiros
lfue tenbilo obtido nas côrtes' carla de naturalisaçiio;
3° Os que se~ esta tenMo 10 aDIlOS de residen~ia,
segundo a leI, em qualquer povo da monarchta ;
4° Os libertos, desde que adquirão a liberdade nas
.
. .
Hespanhas.
(I 6.°-0 amor da patl'ia e uma das prmmpaes
obrigações de todos os hespanhoes, bem como o
er justos e beneficos.
,
II 7 . o-Todo o bespanbol está obrigado a ser fie!
á constituição, obedecer ás leis e respeitar as autol'idades estabelecidas.
« 8. 0 -Todu o hespanhol está tambem o~rig~db)
sem distincção al~uma de. pessoa, a contrIbUIr, a
proporção dos seus teres, para 65 gastos do Estado.
« 9. o-Da mesma sorte está obl'igado todo o bespanhol a defender a patria com armas quando fõr
chamado pela lei.

• li Art. 13.-0 objeclo do governo é a f~licidade
da nação, porque o fim de tod.a a sociedade politica
não é outro mais que a felicidade dos indi~iduos
que a compoem.
« :14.-0 governo da nação hespanholn ~ uma.
monarchia moderada bereditaria.
« i5.-0 podes de fazer as leis resi,de nas côrles
com o rei.
« :16.-0 poder de fazer executar as leis reside
no rei.
li :17.-0 poder' de applicar as leis nas causas civeis e cl'iminaes reside nos tribimaes estabelecidos
pela lei.

li

TITULO Ir
))0 TERRlTORIO DAS llESPANllAS, SUA REUGIÃO E GOVERNO
E DOS CIDADÃOS .nESPA:.vlIOES

CAPITULO I

Do territorio das Hesp'a1ihas
(I Art. iO.-O territorio hespanbol comprehende
na peninsula, com suas possesS'Ões e ilhas adjacentes, Aragão, Asturias, Castella a Velha, Castella a
Nova, Catalunha, Cordova, EllLremadura, Galisa,
Granada. Jaen, Leão, Molina, Murcia, Navarra;
provincias. de Biscara, evilha e Valença; as ilhas
Baleares e as Canarlas, com as mais possessões da
Africa. Na America Septentrioual, Nova-Hespanba
com a Noternas do oriente, provincias inlernas do
occidente, ilha de Cuba com as Floridas, a parte
hespanhola da ilha de S. Domingos, e a ilha de
Porto-Rico com as mais adjacentes a estas, e ao
cont'lnente em ·um e outro mar. Na America l\1eridional, a Nova-Granada, Venezuela, o Perú, Chile,
pI'ovincias dQ Rio da Prata, e todas as ilhas adjacenles no mar Pacilico e nu AlIantico. Na Asia, as
ilhas Filippinas e as que dependem de seu governO.
.
« H.-Far-se-ha uma divisão mais conveniente
do territorio hespanbol por uma lei constitucional
logo que as circumstancias politicas da nação o permittão..
.

CAPITULO II

f)a religião
« Art. 12.-A religião da nação hespanbofa é e
será perpetua.mente a catholica apostolica romana,
unica verdadeira. A nação a protege por leis sabias,
justas, e prohibe o exercicio de qualquer oulra.

CAPITULO IV

Dos cidadãos /zespanhoes
(I Art. 1S.-São cidadãos aquelles
hespanboes
que pOl' ambas as linhas trazem sua origem dos
dominios bespanboes de ambos os henúspberios,- e
residem em qualquer povo dos mesmos dominios.
(I 19.-E' tambem cidadão o estrangeiro que
gozando já dos direitos de bespanbol, oIJtivel' da~
côrtes carta especial de cidadão.
.
« 20.-Para que o estrangeiro possa oIJter das
cÕrtes esta carta deverá estar casado com uma bespauhola, e ter trazido ou fixado nas Hespanhas alg.uma invenção, ~u industria apreciavel, ou adquirIdo bens de raIZ, pelos quaes pague uma contribuição di/'ecta, ou ter-se estabelecido no commercio
com um capital proprio e consideravel, a juizo das
mesmas cÕrtes, ou feito serviços assignalados a
bem e defensa da nação.
« 2L-Da mesma sorte "São cidadãOS os filhos legitimas dos estrangeiros domiciliados nas Hespanbas, que, bavendo nascido nos dominios hespanbocs, não tenhão jámais sabido fóra sem licença
do governo, e tendo 2i annos completos tenhào 1'esididó em um .povo dos mesmos dominios, exercendo nelle alguma proüssào, omcio ou industria
util.
li 22.-:- Aos hespanhoes, que por qualquer linba,
são haVIdos e reputados por oriundos da Africa, .
lhes fica aberta a porta da virtude e do merecimento para ser cidàdãos; consequentemente II
cõrt~s conced.eráõ carta <:kl ~idadão aos que fizerem
se~vIços qualificados á patrl~, ou aos que se distingUirem por seu talento, applIcação e conducia com
a co.ndi~ão. de. que sejão filhos de legitimo n'Jatrimomo de paIS bVI'es, e que estejão casados com mulhel' livre, e domiciliados nos dOmiillos das Respa~has, ~ qu~ exerção algu.ma profi são, offiQio ou
mdustrJa utd, com um capItal proprio.
« 23.-Sómente os. 9ue forem cidadãos poderáõ .
obter empregos mUDlCJpaes e eleger para 'elle nos
casos assignalados pela lei.
«( 24.-A qualidade de cidadão bespanhol perde·se: i ° por se naluralil;ar em paiz estrangeiro'
2° por admitlir empr~go de outro governo; 3° po~
sentença em que se lmponbão penas afllictivus ou
inf?l1?es, se não se obtiver r~habilitação ; 4° por ~er
reSIdIdo 5 annos consecuLlvos fóm do tp.l'ritorio
hespanbol sem commissão ou licença do governo
«25,-0 exercicio dos mesmos direitos suspen-
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ue-se: 1° em virtude de inteJdicto judicial por incapacidade physica ou moral; 2° pelo estado de de"edor fallido ou de1óedor aos cabedaes publicoE ;
:3° pelo estado de servente domestico; 4" por não
ler emprego, offieio ou modo de viver conhecido;
5° por se achar processado criminalmente; 6° desde
o mm') de f830 deve1'áõ saber lê1' e escrever os que
de novo entrarem no exercício dos direitos de cidadàa.
H 26.-Sómente pelas causas assignnladas nos
dons artigos. precedentes Sll podem perder QU suspender os direilos de cidadão, .e não por outros.
TITULO III
DAS CORTES

CAPITULO
I
,

Do modo de f01'1na1' as cártes.
«( Art. 27.-As côrtes são a união de todos os
deputados que representão a nação, nomearIas pelos
ciuadãos na fÓl'nla que se dirá.
« 28.-A base para a representação nacional é a
lllCSIl1fl. em ambos' os hemispherios.
(j 2D.-Esta base é a povoação, composta dos na[uraes que por. ambas as linhas sejào originarias
dos dominios hespanboes, e daquelles qU3 tenhão
obtido das côrtes carta de cidadão, como lambem
dos comprehendidos nó art. 21.
« 30.-Para o computo da povoação dos dominios em'opeus .servirá o ultimo censo do a~mo de
1i\)7 até qlie se possa fazer outro novo ; e se formará o correspondente para o computo da poYoação dos do Ultramar; servindo entL'etanto os censos
mOais authenticos entre os últimamente formados.
«( 31.-De cada 60.000 almas de povoação composta, como fica dito no art. 29, haverá um depu. tado de côrtes.
« 32.-Distribuida a povoação pelas differentes
provincias,. se resultar em alguma o. excesso de
mais de 35.000 almas, se elegerá maIS um deputado, como S1.l o numero chegasse a 70.000 ; e se o
que sobra não exeeder a 35.000, não se contará
com e11e.
« 33.-SA houver alguma provincia, cuja povoação não chegue a 70.000 almas, mas que não seja
menor ue 60.000, elegerá um deputac.o, e se baix.tl' deste numero se unirá á immediata paJ'a completaI' o fiume1:o de 70.~00 req~crido. ~xceptua's~
desta regra a Ilha de S. DOlUlOgOS, que nomeara
deputado qualquer que seja a sua povoação,

CAPITULO II

. Da nomellfão dos deputados de cêrl'tes
« Art. 34.-Para n e1eição dos depútados de
curles celebrar-se-hão juntas eleitoraes de parocbia, de partido e de provinda.

CAPITULO III

Das juntas eleitoraes de paror;1Iia

" « Art. 35.--:"As juntas cleitoraes de parochirt se
comporáõ de lodos os cidadãOS domiciliados e resiDentes no territorio da paróchia respectiva, entre

os quaes se comprehendem os ecclesiasticos secl;llares.
« 36.-Estas juntas serãõ celebradas sempre na
peninsula e possessões adjacentes, no primeiro domingo do milz de Outubro do anno anterior ao da
celebração das cÔrtes.
«( 37.-Nas provincias do UItrà"1'3l' celebrar· sehão no primeiro domingo do mez de Dezembro, 15
mezes antes da celebração das córtes, com aviso que
para umas e outras darão antecipadamente as justiças.
« 38.-Nas juntas de parochia nomear-se-ba de
cada 200 moradores um eleitor p~rochia1..
(l 39.-Se o· nUlpero dos habitantes dá parochifl.
exceder a 300, ainda que não chegue a 400, nomear-se-hão 2 eleitOl'es; se exceder a 500, ainda
que não chegue a 600, se nomearãõ 3, e assin'i pro,,:
gl'essi varnente.
«( 40.-Nas parochias, cujo numero de habitanLes nào . chegue a 200, com lanto que tenhãO USO,
se nomeará 1 eleitor, e naquella em que não houver
este numero se uniráõ os habitantes ou vizlnhos
aos da' outra immediata, para nomear o eleitor ou
eleitol'es que lhes cOl'l'espondão.
« 41.-A junta parochial elegerá á pluralidade
de votos 11.aL'bitros para que estes nomêem o eleitor parochial.
.
« 42.-Se na junta parochial houver de nomear-se 2 eleitores parochiaes, eleger-se-hão 2i
arbitras, e se 3 y 3i, sem que em nenhum:-caso se
possa exceder deste numero de arbitras, afim de
evitar confusão.
« 43.-Para consultar a maior commodidade das
povoações pequenas se obse1'"ará que aqueIla parochia, que chegar a ter 20 "iziphos,· elegerá um arbit1'0; a que chegar a ter de 30 a 40, elegerá 2 ; a
que tiver de 50 a 60, 3, e assim progressivamente.
As parochias que tiverem menos de 20 habitantes
se uniráõ com as mais immediatas para eleger arbitro.
• « 44.-05 a1'bitros das parochias das povoações
peqnenas assim eleitos se juntnl'áõ no povo mais a
proposito, e logo que componhão o numero de i i ou
ao menos de 9 nomearáõ 1 eleitor paroehial; se
compuzeL'em o numero de 2l ou ao -menos de t7, .
nomearáõ 2 eleitores parochiaes; e se forem 3\, e
se reunirem ao menos 25, nemearáõ 3 eleitores ou
os ':lue l11e competirem, ou corresJ,ldnderem.
« 45.-Para ser nomeado eleitor parQchial requer.-se que seja cidadão, màior de 25 annos, morador e residente na parochia. .
«( 46.-As juntas de parochia serão presididas
pelo chefe politico ou alcaide da cidade, VIIIa ou aldêa em que se congregarem, com assistencia do
cura-parocho para maior solemnidade do acto; e
se n'um mesmo povo, em razão do numero das suas
parochias, se celebrarem duas ou mais juntas, presidirá a uma o chefe politico ou o alcaide, á outL'n o
outro ~lcaide, e os regedores por sorfe presidiráõ
ás outras.
«( 47. -Chegada a hora da reunião, q!le se f,trá
nas casas consistorines, ou no luga1' onde fór do
costume, achando-soe juntos os cidadãos que tiverem concorrido, passaráõ á parochia com seu presidOente, e neHa se celebrará uma solemne missa do
Espirita-Santo pelo 'cura-parocho, o qual fará um
discurso correspondente ás eircumstancias.
« 48.;-Conclui.da a missa voltaráõ ao lugar donde
sahirão, e neHe se dará principio á junta, nomêi:mdo
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dous escrutadores e um secreLal'io entre os cida- hão 'no primeil'o domingo do mez de Janeiro prodãos presentes, tudo á porta abel'La.
ximo seguinte ao de Dezembro, em que se tiverem
, (( 49.-Uepois pergulltará o presidente se algum celehrado as juntas de parocbias.
cidadão tem que expôr alguma queixa relativa a
(( 62.-Para vil' no conhecimento do numero de
l,eitas ou sul)orno para que a eleição recaia em de- eleitol'os que cada partido ou di tricto ha de nomear,
terminada pessoa; e se a houver deverá fazer-se observar-se-hão ~ seguintes regras:
justificação public..1. e "el'bal no mesmo acto. Sendo
(( 63.-0 numero de ,eleitores d(l partido será
certa a accusaçào, serão privados de voz activa e triplo do numero de depu lados_ que se bao de
Pí.lssiva. os que tiverem commettido o delicto. Os eleger.
calumniadores s01l'reráõ, e deste juizo não se admit« 64.-8e o numero de partidos da província fôr
maior que o dos eleilore-, que se requererem pelo~
tirá recurso nlgllm.
«( 50.-Se acnso se suscitarem duvidas sobre se artigo prf!cedellte para a nomeação do
que lhe corcm algum dos presentes conconem as qualidades respondem, nomear-se-ha, não 'obstanle isso, um
requeridas para poder votar, a mesma junta delJi- eleitor de cada partido.
dil'á no acto o que lhe parecer, e o que se decidir
«( 65.-8e o numero de partidos fôr menor que
se executará sem recurso algum por esta vez e para o dos eleitores que se devem nomear, cada partido
eleger'á 1, 2 ou mais, até completai' o J1umcro que
este uuico e1l'eito.
« tH. - Proceder-se-ha immediatamente á uo- se requer; porém, no caso de fallar ainda 1 eleitor,
meação dos arbitros, o que se fará 'designando cada nomea-Io-ba o partido de maiol' populaçiio ; se tocidadão um n~mero de pessoas igual aos dos arbi· davia faltar outro, nomea-Io-ha 0- partido que setros, para
que se apPI'oximará á mesa onde se guir em !!laior população, e asssm sllccessivaacharem
presidente, os escrutadol'es e secreta- mente.
IC 66.-Pelo que fica estabelecido nos arts. 31.
rio, e este as escreverá n'uma lista em sua presença; e neste e nos mais actos de eleição nin.. 32, 33 e nos tres nrtigos precedentes, o censo deguam poderá valar cm si mesmo, debaixo da pena termina quantos deputados correspondem 1\. cada
pI'ovincia e quanto:; eleitores a cada um dos seus
de perder o direito de votar.
(( 52.-Concluido este aclo, o presidente, eseru- partidos.
tadores e secrelario, reconheceráõ as listas, e
l( 67.-As juntas elcitornes do partido serão preaquelle publicará em voz alta os nomes dos cida- sididas pelo chefe politico, ou pelo alcaide primeit'o
dãos que tiverem sido e~eitos arbitros, por terem do po"o cabeça <1e partido ou di tricto, a quem se
apresenlaráõ os eleitore parocbiaes com o docureunido maior numero de votos.
.
(( 53.-0s arbitras nomeados se retiraráõ para mento que acredite sua eleição, para que sejão anum lugar separado antes de dissolver-se a junta, e nOlados seus nomes no livro em que se hão de
conferenciand(} enlre si procederáõ a nomear o elei- la>far as nctas da junta.
« 68.-.'0 dia assig-nalado se ajuntaráõ os eleitor ou eleitores daquella parochia e ficaráõ eleitas
n pessoa ou pessoas qile reunão mais da metade dós tores de pal'ochia com Q presidente nas salas convotos. Depois puWicar-se-ha na junta a nomeação. sistoriaes, á porta aberta, e começaráõ por nomeaI'
um secretario e dous escrutadores d'entre os mes(I 54.-0 secretario lavrará a acta, que será firmada por elle, pelo pl:esidente e pelos al'bitros, e se mos eleitores.
(( 69.-Depois aPresentaráõ os eleitores os certientregará cópia del1a, firmada pelos mesmos, á pesso PU ]~oas éle' s Pílra.fazer constar sua no- ficados de sua nomeação. para serem examinado
p~o secretario c escrutadores, que no dia seguinte
meação.
« 55.-N.enbum cidadão poderá escusar-se destes deveráõ informar se estão ou não regulares. Os cerencargos pai' qualquer motivo ou pretexto que sejã. tificados do secretario e escrutadOl'cs serão exami((, 56.-N'a juntaparochial nenhum cidadão s~ nados por uma commissão de tres individuas da
podera apresentar com armas.
junta, que se nomeará para esse p,ffeito para que
(C 57, - "erificada a nomeação de çleitores se dis- informe lambem no seguinte dia sobre ellas.
fiaI verá imm.ediatamente a junta, e qualquer outro
(( 70.-Congregados neste dia os eleitores paroacto em que intente intrometter-se será nuUo.
'~hiaes se leráõ os informes sobre os certificadcrs, e
« 58.~Os ddadãos que compuzerão ~ junta pas- achando-se algum reparo que pôr a algum deUes
.saráõ á paroc1)ia, onde se cantará um solemne Te- ou aos eleitores por falta de alguma das qualidades
Deum, levando o eleitor ou eleitores mitre o presi- requerid,as, a junta resolverá definitivamente, e acto
dente, os escrutadores e o secretario.
'
contínuo, o que lhe parecer, e o que resolvei' se
executará sem recurso.
CAPITULO IV
(I 71.-Concluido este acto passaráõ os eleitores
parochias com seu presidente á igl'eja maior, onde
Das juntas eleitoraes de districto (jJQ1,tido)
se cantará uma solemne missa do Espirito-Santo
pelo ecc1esiastico de maior dignidade, o qual fará
(( Ar1. '59.-As juntas eleitoraes de districto se um discurso analogo ás circumstancias.
compol'áõ dos eleitores parochiaes, que se congre«( 72.-J;lepois deste acto religioso se restituirão
gal'áo na cabe~ de cada districLo ou partido, afim
de nomear o eleitor ou eleitores, que hão de con- ás casas consistoriaes, c occupando os eleitores seu'
correr á capital da provincia para eleger os deputa- assentos, sem preferencia alguma, lerá o secretario
este capitulo da constituição, e depois fará o presidos das côrtes.
«( 60.-Estas juntas celebrar-se-bão sempre na dente, a mesma pergunta que se contém no ar1. 49,
peninsula, c ilhas c possessões adjacentes, no pri- e -se observará tudo quanto neHe se presCl:eve.
meiro domingo do mez de ovembro do anno ante«( 73.-Immediatamente depois se procederá 5.
rior ao em que se bão de celebrar as côrtes.
nomeaç~o do eleitor ali eleitores de partido, elegencc 61.-Nas provincias do Ultramar celebrar-se- I do-os de um em 1!m e por escl'utinio secreto,me-
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res serão examinados por uma commissão de tres
individuos da junta, que se nomearáõ para esse
effeito, para que informem sobre enes no dia seguinte.
(( 85.-Juntos nesse dia os eleitores de partido;
se leráõ os informes sobre as certidões, e, achando·se algum reparo que oppÔr a alguma denas ou
aos eleitoreli por falta de al~uma das qualidades re·
queridas, a junta resolvera definitivamente', e acto
contínuo, o que lhe parecer, e o que resolver se
executará sem recurso.
.
(( 86.-Depois os eleitores de partido se dil'Ígiráõ, com o seu presidente, á cathedral ou igreja
maior, onde se cantará um~ solemne missa do Espirito-San to, e o bi spo, .ou em sua falta O ecclesiastico de maior dignidade, fará um discurso proprio
das circumstaneias.
(( 87.-Concluido este acto religioso, voltaráõ ao
lugar donde sahirão, e, á porta aberta, oecupando
os eleitores seus assentos sem preferenei'l1 alguma,
fUl'á o presidente a: mesma pergunta que se contém
no ut. 49, e se observará tudo quanto 'nene se
presCl'cve.
(( 88.-Proceder-se;ha depois pelos eleitores que
se acharem p;'esenles á eleição do deputado ou deputados, e se elegeráõ de 11m em um, approximando-se á mesa, onde estiver o pr-esidente, os escrutadores e secretario, e este escreverá n'uma lista
em sua presença o nome da pessoa que cada um
APITULO V
ele~e. O secretario e os escruLadores serão os primeIros que votem.
.
Das juntas eleitoraes de província.
( 89.-Concluido este acto de votar, o presidente,
secl'etario e escrutadores, farão a regulação dos vo(( Art. 78.-As juntas eleitomes de proyincia se. tos,. e ficará eleito o «;Iue reunir a pluralidade. No
comporáõ dos eleitol'es de todos os partidõs dena, cilSO de empate denidira a sorte, e feita a eleição de
que .se congregal'áõ na capital afim de nomear os cada um o presidente a publicará.
(( 90.-Dep.oi~ da eleição de deputados se proce"
deputados que lhe conespondem para assistir ás
côrtes, ·como representantes da nação.
derá á dos substitutos (supplentes) pelo mesmo
(, 79.-Estas juntas celebrar-5e-hão sempre na methodo e fórnfa, e seu numero será em cada propeninsula e ilhas adjacentes no primeiro domingo vineia a terça parte dos deputados que lhe corre ·pondem. Se a alguma provincia não tocar eleger
do lJlez de Dezembro do anno anterior ás cÔrtes.
(, 80.-Nas p'rovincias ultramarinas celebrar-se- mais do q:le um deputado ou dous, elegerá sem
hão no segundo domingo de Março do mesmo anno embargo um deputado substituto. Estes concorreem que se celebrarem as juntas dc partido.
ráõ ás cÔrtes logo que se verifique a mOI' e do pro(, 8L-Estas juntas serão presididas pelo chefe prieLat'io ou sua impossibilidade, a juizo das- mespolitico da capital .da provincia, a quem se apresen- mas, em qualquer tempo que um ou outro accitaráõ os eleitores de partido com o documento de dente se verifique depois da eleição.
sua eleição, para que seus nomes se aunotem no
(( 91.-Para ser deputado ele cÔrtes requer-se:
1ivro em que se hão de escrever as actas da junta. ser cidadão, que esteja no exercicio de seus dil'eitos,
(( '62.-No dia assignalado se juntaráo oS eleito- maior de 25 annos, e que tl!nha nascido na provinl'as de partido com o presidente nas casas comisto- cia e que seja morador neJla com residoncia ao meriaes, ou no edificlO que se julgar mais proprio pafa nos de'7 annos, ou seja feigo ou ecclesiastico secuum acto tão solemne, á' porta aberta, e começaráõ lar, podendu recahir a eleição nos cidadãos que
}lOt' nomear á pluralidade de votos um secretario e compoem a junta ou nos de fóra delIa.
dous escrutadores d'entre os mesmos eleitores.
« 92.-Requer-se demais para sel' eleito depu« 83.-Se a uma pro'tincia não couber mais do tado de côrtes que tenha uma renda annual proporque um deputado, concorreráõ ao menos 5 eleito- cionada, procedente de bens proprios.
( 93.-Suspende·se a disposiçãO do ar;,tigo preres para sua nomeação, distribuindo' elite nnmero
~ntre os partidos em que estiver dividida ou for- cedente até que as cÔrtes, que para o diante se hão
de celebrar•..declar~m ter já chegado o tempo de
mando partidos para. este unico e!feito.
(( 84. - Lêr-se-hão os quatro' clfpitulos desta rodeI' ter effelto, asslgnalando a liUota da renda e a
constituição que tratão das eleições. Depois lêr-se- qualidade d~s bens de que elIa deve pl'ovir, e o que
hão as cerlidões das· actas das eleições Ceitas nas então resolverem se terá. por constitucional, como
cabeças de partido, remettidas pelos respectivos se aá[ui se achasse ex~resso.
presidentes, e da mesma sorte apresentaráü os el~i(( 94.-8e acaso succeder que uma mesma pestores os certificados de sua nomeação par[l serem soa seja eleita pela provineia donde é natural e por
examinados pelo secretario e escrutadpres, que ue- ag:uella em que está residente,' subsistirá fi ell1ição
veráo no dia seguinte informar se estão ou não re- desta, e pela provincia. donde é natural rirá ás
guIares. Os certificados do secretario e escrutado- cÔrtes o substitlJto correspondente.

diante bilhetes em que esteja elicl'ipto o nome da
:pessoa que cada um elege.
(( 74.-Concluidos os volos, o presidente, secretario e escrutadores, farão a regulação denes, e ficurá eleito aquclle em quem recahil' ao menos a
metade dos votos e um mais, prlllicando o presidente~ cada eleição. Se nenhum tiver tido a pluralidade absolut.l de votos, os dous que tivel'em tido o
maior- numero entraráõ em segundo escrutinio, e
~cará eleito o que reunir maiO[' numero de votos
No caso de empate decidirá'3 sorte.
(( 75.-Para Sel' eleitor de partido requer-se: ser
cidadão, que se ache no exercicio de seus direitos,
maior de 25 annos, morador e residente no partido,
ou seja leigo ou ecclesiastico secular. podendo recatir a eleição nos cidadãos que compoem ajunta
ou nos de fóm della.
(( 76.-0 secretal'io lavrará à acta, que com elle
fil'maráõ o presidente e escrut<,\dores, e se entregará
cópia della, firmada pelos mesmos, á pessoa ou pessoas eleitas para fazer constar sua nomeação.
O presidente desta jUI'lta remetlerá outra cópia, firmada por elle e pelo secretario, ao presidente da
j unIa da provincia, onde se fará notol'ia a eleição
nos papeis publicos.
(( 77.-Nas juntas eleitoraes dR partido se obser"ará tudo o que se determina para as juntas eleitoraes de parochia nos arts.55', 56, 57 e 58.
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« 95.-Os secretarios do despacho, os conselhei- cada deputação geral, assignarem para a deputação
ros de estado e os que servem empregos na casa que lhe ha de succeder. e aos deputados do Ultrareal, não poderáõ ser eleitos deputados de cÔrtes. mar se abonará além disso o que paaecer necessa(~96.-Tambem não poderá ser eleito deputado rio, a juizo de suas respectivas provincias, para os
de côrtes algum estrangeiro, ainda que tenha obtido gastos de via~em de ida e volta.
das côrtes carta qe cidadãQ.
« i03.-0nservlJr-se-ha Das juntas eleitoraes de
« 97. - Nenhum empregado publi~o nomeado provincia tudo o que se prescreve nos "arts. 5i> 56,
pelo governo poderá ser elQilo deputado de·cÔrtes 57 e 5~, á excepcão do que previne o art. 328.
pela provincia em que exerce seu cargo.
«( 98.-"-0 secretario lançará a acta das eleições,
CAPITULO VI
que será firmada por elie, pt::lo presidente e por todos os eleitores'
.
(\ 99.-Depois todos os eleirores outorgaráõ. sem
Da celebração das côrtes
escusa alguma, a todos, e a cada um dos deputados,
amplos poderes, segundo a fórmula s~guinte. en« Art. i04.-Junlar-se-hão as côrtes todos os
tregando-se a cada deputado seu correspondente annos na capital do reino em edilicio destinado para
poder para o apresentar nas côrtes.
este unico objecto.
«( loo.-0s poderes serão concebidos Bestes ter«( 105. - Quando julgarem conveniente traslamos: « Na cidade ou viUa de..... a..... dia do mez dar-se pat;a outro lugar poderáõ faze-lo, com tanto
« de..... do imnQ de..... nas Sidas de..... achan- que a povoação não diste da capital mais de 12 le(I do-se congregados os Srs. (aqui se pÔrão os no- guas.
e que dous terços dos deputados convenhão
« mes do presidente.e dos eleitore~ d~ partido. que na trasladação.
« fórmão a junta eleItoral da pronnCla )..... disse« l06.-As sessões das cÔrtes em cada anno du«( rão perante. IIlim esccivíio abaixo-assigllildo. e raráõ 3 mf!zes consecutivos, dando principio no pri« testemunhas para este etreito convocadas, que, meiro dia de Março.
l( tendo-se procedido, conforme a constituiçãO po« t07.-As cÔrtes poderáõ prorogar suas sessões
(l litica da monarobia hespanhola, á nomeação dos
qualldo muito por outro mez em dous casos unicos:
«( eleitores parochiaes. e de part,ido, com tod~s ~s 1· á petição do rei; 2· se as corles o julgarem ne«( solemnidades prescrlptas p~la mes~~ constltUl- cessaria por uma resolução das duas terças parles
« ção, corno constava das c~rtldões orlglDa~s, reu- dos deputados.
« nidos os expressados eleItores dos partIdos da
« 108.-0s deputados se renovaráõ em sua total! provincia de..... no dia dt::..... do mez de..... do lidade cada 2 annos.
« presente anno, tinbllo feito a nomeação dos de« i09.-Se a guerra ou-a occupação de algnma
« putados que, em nome e representação desta parte do territorio da monarchia pelo inimigo im« provincia, têm de concorrer ás côrtes, e que fo- pedirem que se apres_entem a tempo todos ou al« rão eleitos por deputados para elIas por esta pro- guns dos deputados de uma ou mais provincias, se«( vincia os 81'S. N. . N., como ~onsta da acta es- rão supprimidos os que faltarem pelos anteriores
« cripta e firmada )01' N. N. N., em consequencia deputados das respectivas provincias, sorteando
(I do
que lhes outorgio' amplos. poderes a to~os entre si até completar o numero que lhe corres"juntos, e, a cada um de per SI, para cumprlf e panda.
li de empenhaI' as aDg!1stas funcç,ões ele seu cargo,
(l 110.-08 deputados não puderão tornar a ser
« e para qu e, ~m: bS _is de2~tados de côrtes, eleitos senão medIando outra deputaçãO.
(I como representantes da nação bespanhola, posl( BL-Logo que os deputados cheguem á capi«( são accordar e resolver quanto julgarem condu- tal se apreséntaráõ á deputação permanente de cor(I cente ao bem geral delia no uso das faculdades
tes, a qual fará lançar seus nomes e u da provincia
«( que a constituiçãO determina, e dentro dos limi- que os elegeu em um registro na secretlIl'ia das
«( tes que a mesma prescreve, sem poder .derogar, mesmas cÔrtes.
« alterar ou variar de maneira alguma nenhum de
« t f2.-No anno da renovâção dos deputados ce-«( seus artigos debaixo de algum pretexto, e que os lebrar-se-ha no dia :15 de Fevereiro, á porta aberta,)
«( outorgantes se obrigão por si mesmos, e em nome a primeira junta preparatoria, fazendo de presidente
«( de todos os habitantes desta provincia, em vir- o que fflr da deputação permanente, e de secreta« tude das faculdades que lhes são concedidas, rios e escrutadores os que a mesma deputação no·
«( como eleitores nomeados para este acto, a ter por mear d'entre os restantes individuos que a com«( valido, e obedecer e cumprir quanto, como taes poem.
«( deputados de cõrtes, fizerem e fôr por esta re(I 113.esta primeira junta apresentm-ão todos
«( solvido conforme a constituição politica da mo- os deputados seus poderes, e se nomearãõ á plurali(l narchia hespanhola. ASl!im o disserão e outorgádade de votos duas commissões, uma de 5 indivi« rão, achando-se presentes, como testemunhas, duos lJara que examine os poderes de todos os de« N. N.• que com os 81'S. outorgantes o firmárão, putados, e outra ãe 3 para que examine os destes
« do que dou fé. ))
.
5 individuos da commissão.
II 101.-0 presidente, escrutadores e secretario
« fU.- o dia 20 do mesmo Fevereiro se celeremetteráõ immediatamente cópia firmada pp.los brará, tambem á porta aberta, a segunda juIl'la premosmos da acta das eleições a deputação perma- paratoria, na qual as duas commissões informaráõ
nente dal; côrtes, e farão que se publiquem as elei- sobre a legitimidade dos poderes, havendo tido
ções por meio da 'imprensa, remettcndo um exem- presentes as OÓPIaS das actas das eleições provinpIar a cada povo da provincia.
.
ciaes.
_
u 102.-Parn. a iâemnisaçiio .tos de.\lutados se
«( I f5.--Nesta junta e nas mais 'que forem neceslhes assistira velas suas respectivas provlDcias com sari~s até o dia 25 se resolvcráõ definiLivamente, e
a diaria quantIa que as côrles, no segundo anno de' á p1uralidade de votos, as duvidas que se suscita-
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rem soul'e u legitimidade dos poderes e qualidades observará o regulamento que se ha do formar por
lIos deputados.
.
estas cÔI'tes geraes extraordinarias, sem prej uizo
H -116.- 'o anno seguinte ao da renovação dos das reformas que as sucees.;ivas julgarem conve'.
deputado,; celebrar-se-ha a pl'imeira junta prepara- niente fazer no lllesmo regulamento.
toria no dia. 20 de Fevereiro, e até 25 as que se jul« 1.28.-0s deputados sel'ão inv,tolaveis por suas
garem tlcces~arias para resoh'er no modo e fórma opiniões, e em nenhum tempo e em nenhum caso
que Se tem dito nos tres artigos ppecedentes sobre a nem por algumas autoridades podel'M ser aceusa:
legitimidade dos poderes dos deputalIos que de dos par ellas. Nas causas critninaes, que contra
novo se apresentarem,
elles se,intentarem, não poderáõ ser julgados senão
(I 117.-Em
lodos os a.nnos se celebrat'á no dia pelo trIbunal de cÔrtes nQ modo e fórum qu~ se
25 de Fev(!l'cil'o a ultima junta preparatoria, na prescrever no regulamento interim' das mesmas.
qual todos os deputados~ pondo a mão sobre os San- Durante as sessões das côrtes e um mez depois os
tos·Evangelhos, darão o seguinte juramento: H Ju- deputados não poderáõ seI." demandados civilmente
H rais 'defeuder e conservur a religião -catholica, nem executados por dividas.
H apostolica,. l'omann., sem admittir outra alguma
II 129.-Durante o tempo de sua deputação, conH no reino ZR. gim, ]Ul'o.-Jurais guardar e fa- tado para e!;ite etreito, desde qne a nomeaçilo conste
H zer gliarda I' religiosamente a constituição politica na deputação p~rmanel}te de CÔrtes, não podel'áõ os
(I da monarchia hespanllola, sanccionada pelas cÔrdeputados adtbittir para 6', nem solicitar para outro
l( tos geraes e extraol'uinarias da nação nl) anno de
emprego algum de provisão cJe el-rei nem aind~
II i812? -R. Sim, juro. Jurais comportar-vos prompção que não. seja de escala em sua respectiva
.
H bem e fielmente no encargo que ti nação vos tem carreIra.
H cOlllmeltido, olhando' em tudo pelo bem e pros« 130.-00 mesmo modo nfio poderáõ doran1e o
« peridaue 'da mesma naçào? - Sim, juro.-Se as- tempo de sua deputaçào, nem ainda um anno det( sim o fizerdes Ocos ..os premeie; se não, elle vos
pois do ultimo acto de suas funcçães, obter para
« tomará conlas. ))
si, nem solicHar para outro pénsão nem condecoH 118.-Pl'oceder-se-ha depois o eleger <!'entre raçào alguma que se·
daprovi &0 ou data do rei.
os mesmos deputados, por escrutinio. seoreto e á
pluralidad'e ao-sôluta de votos, uni presidente, u
vice presid'ente c quah'o secretariog, com o que se
Das faculdades das cúl"tes
terão por cQnstituidas e l'ornúwas as cõrtea. C a deputação permanente cessará em t06as as suas
funcçõcs.
.
(I i
9.-Nomear-se-ha no mesmo dia uma deputaQão de 22 individuos o 2 <1os' secretarios, para
que passe a dllr parte ao rei de acflnr-se constituida
as côrles e. do presidente que tem eleito, afim 'de
que maDireste se assistirá á abertura·das eôrtes, que
se ha de celebrar no dia Iode Março.
.
t( 1.20.- Se o
rei se ahar fóra da capital se lhe
fará esta participação por escripto, e o rei responderá o mesmo modo.
II t~I.-0 rei
siStirá por si m.esmo á aberLu.ra
das coetes, e so tiver impoditl1onto a tará () I!resi:'
dente 10 dia assigilalado, sem qúe por mQtivo alp;um po. S3 diferir-se para outro. As mesmas formalidades se observuráõ para o ncto de se fechar as
,côrtes.
«( 1.'22.- ~a sala das côrtes entrará o rei sem
guarda, e unicamtmta acompanhado das pessoas
quo determinar o ceremonial para o recebimento e
despetlida do rei, ql)e se ha de prescrever ao regulameítto dtr R'Dvtlrno interino das côrtes.
{( 1:23.-0 r.ei fara um discurso cm que proporá
~\s côt'tes o que julgar conveniente, c ao qual o presidente responderá em termos geraes. e o êi nào nos tribunaes ~ue a
estabelece e
assistir, remetterá ~u discursd 86 presidente ara igualmertte a cFeação e sUJlpressão dos omeios 'pu. blicos.
que o léa nas éOl'tes.
li 124.-As c6rtes nãO podérâ: deliberar na preli 10. Fixâr todos os .lInnos, á pro
II. du rei as
forças de terra e de mar, deterlllltiando as q'l.le deve
seuça do rei.
li 1.25.-No caso em que "ôs s-ecretarios do des- haver em tempo de paz e seu a!J.gmentQ em tempo
pacho fação ás côrtes algum li po as
nom/! d gnBrrll.
do rei, assistiráõ às discussões quíl'rfdo ~ do modo
II H. Dar ordenanças ao exe cito, armada e mique as côrtes determinarem, e fâllar-áõ nel1a's ; ma licia nacional Elm todos os 'tamos que os constinão poderáõ estar presentes quando se votar.
tuem.
« t:26.-As sessões das cêrtes serãO publicas, e
II i2. Fixar os gastos da administração publica.
~ó nos casos que exijão reserva se poderá celebrar
.H i3. Estabelecer annualmente as contribuições
. 13- Impostas.
sessão s e c r e t a . .
(I ·127.-Nas . discussões das cÔrtes,
e em tudo
te 1:1. Contrahir empresLimo em caso de necessimais que pertencer ao governo e ordem íntel'ior, se dade sobre o credito da nação.
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(l 15. Approvar a distribuição das contribuiçõ~s
entre as provinoias.
« 16. Examinar e approvar as contas da inver::lão
dos cabedaes publicas.
« 1.7. Estabelecer as alfandegas e regulamenlos
de direitos.
(l :18. Tomar as disposições convenientes para a
administração, conservação e inalienação dos bens
nacionaes.
« 19. Determinar o yalor, peso, lei, typo e denominação das moedas.
« 20. Adoptar o systema que se julgar mai::>
com modo e justo de pesos e medidas.
« 21. Promover e fomentar toda a cspecie de industria, e remover os obstaculos que a entorpeção.
« 22. Estabelecer e plano geral de ensino publico em toda a monarchia, e approvar o que se fizer para a educação do príncipe das Asturias.
« 23. Approvar os regulamentos geraes para a
policia e saude do reino.
« 24. Proteger a liberdade politica da imprensa.
« 25. Fazer cffecti va a responsabilidade dos secretarias do despacho e dos mais empregados publicos.
(I 26. Pertence ultimamente ás côrtes dar ou negar seu consentimento em todos aquelles casos e
actos em que, segundo a constituição, é necessario.

CAPITULO
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sidente e dous secretarias, serão apresentados immediatamente ao rei por uma deputação.
« i42.-0 rei tem a sancção das leis.
«( 1.43.-Dá el-rei a sancção pela fórma se.guinte
firmada com a sua mão: l( Publique-se como lei. ):
« '144.-EI-re~ nega a sancção pela seglllnte formula, firmada 19ualmente peja sua mào: ( Yolte
ás côrtes » - remettendo ao mesm0 tempo uma exposiÇãO das razões que tevo para a negar.
« i45.-Torá o rei 30 dias pam usar desta prerogativa; se dentro deJles não tiver dado ou ue"ado
a saocçào por esso mesmo faclo se entenderá qbue a
tem dado e a dará olfectivamente.
« 1.46,-Dada ou negada a sancção pelo rc. voltará ás côrtes um dos dous originaes, com ~ formula respectiva, para se dar conta pemnte elias.
Este original se conservará no arcbivo das côrtes e
duplicado ücará em poder do rei,
'
« 1.47.-Se o rei negar n sancção não se tornará
a tI'alar do mesmo assumpto nas côl'tes daqueJlc
anno; mas poderá fazer· se nas do seguinte,
«( i48.-~e nas côrtes do seguinte almo fôr novamente proposto, admittido e approvado o mesmo
projecto, apresentado que seja ao rei, poderá dar
ou negar a sancção segunda vez nos termos dos
al·(s. 1.13 e 1.14, e no ultimo caso não se tratará
do mesmo assumpto naquelle anno.
«( 149.-Se pela terceira vez fór proposto, admittido. e approvo.do o mesmo projecto nas côrtes do
segulllte anno, pelo mesmo'facto se entendo que o
rei dá a sancção, e apresentando-so·lhe a dará effectivamente por meio da formula expressa no art. -143
(I i50.-8e. antes que espire o termo de 30 dias:
em . q~e o reI deve ~al' ou negar a sancção, cbegar
o dIa em que as cortes hão de tel'minar suas sessões, o rei a dará ou negará nos 8 primeiros das
sessões das seguintes côr~es; e, se acabar este
prazo sem fi ter dado, por IstO mesmo se entenderá
dada e a dar~ effectivamente na fórma prescripta ;
porém se el-rel negar a sancção, podoráõ estas côrtes tratar do mesmo projecto.
« 1.5t.-Ainda que depois de el-rei ter negado
a sancão a um projecto de lei se passem algum ou
~lguns annos sem que se proponha o mesmo proJecto, uma vez ~ue torne a suscitar-se no tempo da
mesma deputaçao que o adoptou pela primeira vez
ou no das duas deputações que immediatamente s~
seguirem, s~ entenderá .sempre .0 mesmo projecto
para o~ etreltos da sancao do re., de que tratão os
tres arlIgos ~recedentes; se, porém, na duração das
l~es deputaçoes. &xpressadas nào tornar a propôr-se,
amda q:ue depOIS. se reproduza nos proprios termos,
se tera por projecto novo para os effeitos indicados.
li 1.52.-Se .0 projecto que se propõe pela segunda ou terceIra vez dentro do termo, que o artigo
precedente fixa, fôr regeitado pelas côrtes, em qualquer tempo que se reproduza depois será considerado como novo projecto.
« 1.53. -As leis derogão-se com as mesmas formalidades e pelos mesmos processos que se estabelecem.
CAPITULO IX

« Art. 1.32.-'rodo o deputado tem a faculdade
de propôr ás côrtes projecto de lei, fazendo-o por
escl'lpto e expondo as razões em que se funda.
« i33.-Dous dias ao menos depois de apresen·
tado e lido o projecto de lei se lerá segunda vez, e
as eôrtes deliberaráõ se deve ou não admittil'-se á
diseusslo.
« i31.-Admittido á discussão, se a gravidade do
assumpto requer n juizo das côrtes que passe previatnente a uma commissão, se executará assim.
« 1.35.-Quatro dias ao menos depois de admittido á discussão o projecto se lerá terceira vez, e se
poderá assignar dia para abrir a discussão.
« 1.36.-Chegado o dia assignado para a disc1:l.ssãO, abraçará esta o pt'Ojecto na sua totalidade e
em cada um dos seus artigos.
« i37. -As cõrtes dicidil'áõ quando a materia
está sufficientemente discutida, e decidido que o
está se resolverá se ha lugar ou não para votar.
« 138.-Decidido que ha lugar para votar proceder-se-ba a isso immediatamente, admittindo ou
rejeitando em todo ou em parte o projecto, ou variando-o e modificando-o, segundo as observações
que se tivel'em feito na ·discussão.
«( 1.39.-A votação se fará á pluralidade absoluta
de votos, o para proceder a e11a será necessario que
se achem presentes ao menos metade o um mais
da totalidade dos deputados que devem compôr as
CÔl'tes.
« 1.I0.-Se as côrtes regeitarem um projecto de
lei em qualquer estado do seu exame, ou resolverem que não deve proceder-se a votar, não poderá
Da p7'omulgaçào das leis
tornar a propô-se no mesmo anno.
l( i41.-8~ tivel' sido adoptado se escreverá por
li Art. 154.-Publicada a lei nas côrtes se dará
duplicado, em fórma de lei, e se lerá nas côrtes ; disso aviso a eI-rei para que se proceda immediafeito o que, e firmados ambos os originaes pelo pre- tamente á sua promulgação solemne.
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« i55.-EI-rei, para promnl~ar as leis, usará da
I'ormula seguinte: «( N. ~ o . nome de el-rei ~, pela
graça (le Oeos e pela constltUlção da monarcbla bespa Ihola, rei das Hespanbas, a t~dos os que as presentes vi relll e ou VIrem, sahel que as cârtes tem
decretado e nós snnccionamos o seguinte (aqui o
texto lilteral·da lei) ; portanto manda 'nos a todos
os tribunaes, justiças, r,befes, governadol'es e mais
autoridades tanto civis, como militares e ecclesias1icos de qu'alquer classe e dignidade, que guardem
e façãogUll,rdar, cumprit' e executar a presentn lei
em tonas as suas partes, Te-Io- heis entend ido para
seu cumprimento, e :na~~a~eis qne seim~rill1a, publique"e circule (Va dmglda ao secretarIO do despacho respectivo).
(( i56.-Todas as leis se farão circular de ordem
de el-rei pelos respectivos 5ecl'etarios do despacho
Ilirectamente a totlos, e a cada um dos tribunaes
supremos e das provincias, e mais cbefes e autoridades superiores que as farào chegar ás subaltemas.

CAPTTCLO X

tiver por conveniente que se congreguem. e assim
o participar á deputação permanente das côrtes.
(C i63.-As
côrtes extraordinarias s6mente trataráõ do objecto pal'a que farão convooadas.
C( i64,-As sessões das côrtes extraordinarias começaráõ e se tel'minaráõ com as mpsmas f'ol'malidades que as ardina rins.
c, 165.-A celebração das cÔI'tes extraordinarius
não estorvará a eleição de novos deputados no
tempo prescripto.
«( 166.-8e as cÔI'tes extraordioarias não tiverem
concluido snas sessões no dia assignalado para a
reunião das ordinarias, cessaráo as primeiras em
suas t'uncções, e as ordinarias continunráõ o negocio para que aquellas farão cOllvocndas.
(C i67.-A deputação permanente das côrtes continuará nas funcçõe~ que estão àetPf'minadas nos
arts. i li e 112, no caso r.ornpl'ehendido no artigo
precer] en ti' .
T [T U LO 1\'
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CAPITULO [

« 157.-Antes que as côrtes se separem nomearáõ uma deputalião, que se cbamará deputação: permanente de côrtes, compost.a de 7 individuos do
seu seio 3 das províncias ela EUf'opa e 3 das do Ultramar', 'e t) setimo sabirá por sorte entre um deputado da Europa e outro do Ultramal'.
« i58.-Áo mesmo tempo nomearáõ aS' côrtes
dous substitutos (supplentes) para esta deputaçãO,
um da Europa e outro do Ultramar.
(C 159. A deputação permanente durará· de
umas côrtes ordinarias até ás outras.
« 160.-As faculdades desta deputação consistem nas seguintes:
(C La Velar
sobl'e a observancia da constituição
e das leis para dal' conta ás proximas côrtes das inf'l'acções que tem notado.
C( 2." Convocar as cÔl'tes cxtraordinarins nos oasos prescripto5 pela constituição.
«( 3. a Desemprmbal' as funcções prescriptas nos
arts. H1 e 1.12.
«( 4." Passar aviso aos deputados substitutos para
que concorrão em lugar dos pl'oprietarios, e se
acontecer o fallecimento ou impossibilidade absoluta dos proprietal'ios e substitutos de uma provin·
cia, communicar as correspondentes ordens á mesma
para que proceda á nova eleição.

« Art. 168.-A pessoa do rei é sagrada e inviolaveI, e nào está sujeita á responsabilidade.
« 169.-0 rei terá o tratamento de-Magestade
Catholir.a.
« 1.70.-0 poder de fazer executar as leis reside
exclusi vamente no rei, e Slla autoriitade se estende
a tudo quanto conduz á conservação da ordem publica no interior c á segurança do Estado no exterior, conforme a constituiç .. o e as leis.
« 1.71.-Além da prerogativa que compete ao rei
de sancoionar as leis e de promulga-las, competemlhe, como principaes, as faculdades seguin tes :
« La Expedir os decretos, regulamentos e instrllc~ões que julgar conducentes para a execução
das leis.
(C 2." Cuidar de
que em todo o reino se administre prompta e completamente a justiça.
•
« 3. a Declarar a guerra, fazer e ratificar a paz,
danito depois conta documentada ás côrte!;.
« lp Nomeal' os magistrados de todos os trihunnes civi e criminaes, segundo a proposta do conselho de Estado.
« 5." Prover todos os empregos civis e militares.
(C 6." Apresentar para todos os bispados e para
todas as dig-nidades, e beneficias de padroado real,
segundo a proposta do conselho de Estado.
« 7. a Conceder honras e distincções de toda a
classe, segundo as leis.
• (C 8,a Mandar os exercitos e armadas, e nomear
os generaes.
« 9." Dispôr da força armada, distribuindo-a
como fôI' mais conveniente.
«( 1.0. Dirigir as relações diplomaticas e commerciaes com as mais potencias, e nomear os embaixadores, ministros e consules.
« H. Cuidar da fabricação da moeda, na qual se
porá seu busto e seu nome.
« 12. Decretar a inversão dos fundos destinado'
a cada um dos ramos da administração publica.
« filo Perdoar aos delinquentes, segundo as leis.
«( 14. Fazer ás côrtes as propostas de leis ou de
reformas, que julgar conducentes ao bem da nação,
para que deliberem na fórma prescripta.

CAPITULO XI

Das etwtes ea;traordinarias
«( i61. -As cÔl'tes extraordinarias se comporão
elos mesmos deputados que fórmão as ordinarias
durante os dous annos de sua deputação.
« i62.-A deputação permanente de côrtes as
convocará com Ilssignação de dia nos tres casos seguintes : 1° Quando vagar a corôa ; 2° Quando el-rei
e .i mpossibilitar de qualquer modo para o governo
on quizer abdicar a corôa no successor, estando au~orisada no primeiro caso a deputação para tomar
todas as medidas que julgar convenientes, afim de
ertiGc:. r-se da inhabilidade do rei; 3° Quando em
i r "J Ill" tanci as criticas, e por negocios arduos, o rei
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« 1.5. Conceder o passe 011 reter os decretos con-I parte ás côrtns para obter seu consentimento, e se
ciliares e bullas pontificias, com o consentimento o 11ão Ozer se entenderá que abdicou a corôa.
das côrtes, ~e contiverem disposições geraes, ou-1 « 1.73.-0 rei 11a suLida ao tbrol1o, e, se fôl' mevindo o conselho de Estado se versarem sobre ne- no r, quando entrar a govr.rnar o reino, prestará
gocios particulares ou govel'llaLi vos, e pü~sando seu juramento perante as côrtes debaixo da fórma' se.
conhecimento e decisão ao snpremo tribunal da jus- guinte:
« N. (seu nonle), pela graça de Debs e pela~constiça, se contiverem pontos contenciosos, para que
se resolva conforme as leis.
tituição da monarchla hespanbola, rei das Hespa« 1.6. Nomear e demiLtir livremente os secreta- ahas. jmo por Deos e pelos Santos-Evangelhos que
rios de Estado e do despacho.
defenderei e conservar~i a religião ealholica, apos« 1.72.-As restricções da antoridade do rei são tolica, romana, sem pernlittir outra· algllma no
as seguintes:
reino; que guardarei e l'aJ:ei Ruul'dar a constituiçãO
« t.. O rei não póde, debaixo de qualquer pre- politica ê leis da monarchia ~espanhola, não tendo
texto, impedir a celebração das côrtes nas época:: em vista em tudo quanto uzer senão o bem' e utili.e casos assignalados pela constituição, nem suspen- dade deBa; que não alienarei, cederei ou desmemde-las, nem dissolve-las, nem embaraçai' de maneira bral'ei ilaJ'te algllll1a do reino; qne nunca eXigirei
ótlguma suas sessões e deliberações. Os que que o quantidade alguma de fl'l1tos, din1.Jeil'o ou outra
aconselharem ou auxiliarem em qualquer tentativa cousa, senão o que as Côl"tes tiverem decretado;
pur~ estes actos são declurados traidores e serão que nunca tomarei á l'essoa alguma H sua proprleperseguidos como taes.
dade, e que respeitarei sobre tudo a liberdade po« 2.· Não póde o rei ausental'-se do J'eino sem litica da nação e a pessoul de cada inllividuo ; e se
consentimento das côrtes, e se o lizer se entenderá no que hei jurado, em tudo ou em parte, o contrario fizer, não devo ser obedecido; autes aquillo
que tem abdicado a corôa.
«( 3.· O rei não póde aJienar, ceder, renunciar em que contravier seja nullo e de nenhum ~alol'.
ou de qualquer maneh'a traspassar a outro a auto- Assim Deos me ajude c seja em minha defeza ; e se
não, me peça contas. ))
ridade real nem alguma de suas prerogativas.
(( Se por qualquer causa quizer abdicar o throno
no immediato successor, não o poderá fazer sem o
CAPITULO II
consentimento das côrles.
« 4. a O rei não póde alienar, ceder ou permutar
Da successão á cor()a
provincia, cidade, villa ou lugar, nem parte alguma, por pequena que seja, do territorio hes« Art. 1.74.-0 reino das Hespanhas é indiviSÍpanhol.
vel, e só succederáõ no throno perpetuamente desde
d 5.· Não póde o rei fazer alliança ofi'ensiva nem a promulgação da const.ituição, pela ordem regular
-tratado especial de commercio com alguma poten- fie primogenitura e representação entre os descencia estrangeira sem o consentimento das côrtes.
dentes legitimos, varões e femeas das linhas que se
u 6.· Da mesma sorte não póde obrigar-se por hão de expressar.
.
algum tratado a dar subsidios a potencia alguma
« 1.75.-Não podem ser reis das Hespanhas' seestran~eira sem o consentimento das cortes.
não os que forem filhos legitimos havidos em cons(I 7.' O rei não póde ceder nem alienar os bens
tante e legitimo matrimonio.
nacionaell sem consentimento das côrtes.
. «( 1.76.-No mesmo gráo e linha os varões prefe"«( 8.' O rei não póde impôr por si só, directa ou rem ás femeas e sempre o maior ao menor; porém
indirectame'nte, contribuições, nem pedir contri- aS femeas de melhor linha ou de melhor gráo na
buições voluntarias debaixo rie qualquer nome ou mesma linha preferem aos varões de linha ou de
para qualquer objecto que seja sem decreto das grão posterior.
côrtes.
.
(I 1.77.-0 fHho ou filha do primogenito do rei,
«( 9." O rei não pôde conceder privilegio exclu- no ca:;o de morrer seu pai sem ter entrado na sucsivo á pessou ou corporação alguma.
cessão do reino, prefere aos tios e succede imme« 1.0.-0 rei não póde toma!' a propriedade de diatamente ao avô por direito de representação.
algum particular ou corporação, nem perturba·lo
« 1.78.-Emquanto se não extinguir a linha em
na posse, uso e proveito delJa, e se n'algum caso que está radicada a successão não en tra a imfôr necessario para um ohjecto de conhecida utili- mediata.
dade commum tomar a propJ'ierl3de de um particu« 1.79.-0 rei das Hespanhas é o Sr. D. Ferlar, não o poderá fazer sem que ao mesmo tempo nando VII de Bourbon, que actualmente reina.
seja indemnisarlo, e se lhe dê em bom cambio o
« 1.80.-Na faltll do Sr. D. Fernando VII de
que homens bons arbitrarem.
Bourbon succederáõ seus descendentes legitimas e
(I H. Não póde o rei pl'ivar individuo algum de os irmãos de seu pai, assim varões, como femeas, e
sua liberdade nem impor-lhe por si alguma pena. os descendentes legitimos destes pela ordem que
O secretario do despacho que urmur a ordem e o fica prevenida, guardando em todos o direito de
juiz que a executar serão responsaveis á nação e representação e a preferencia das linhas anteriores
castigados, como réos de attentado contra a liber- ás posteriores (*).
dade individual. Só no caso de que o bem e segurança do Estado exijão ii pl'Ísão de alguma pessoa
(*) As côrtes declarárão posleriormente que, não sendo
poderá o rei expedir ordens para esse efi'eito, com a
condição, porém, de que dentro em 48 horas a de- compatível com a tranquillidade de Hespanba o chamaverá entregar á disposiçãO do tribunal ou juiz com- mento do infante D. J;rancisco de Paula, irmão do
Sr. D. Fernando VII, o dito infante fica excluido da sucpetente.
cessão á corôa. Veja-se o vol. lU do Investigad07',
« 12. Q rei antes de contrahir matrimonio dará pago 697.
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« 181,-As côrtes deveráõ excluir da successão accrescentando a clausula de que serão fieis ao rei,
aqllplln reSS03. ou pessoas que forem incapazes para e a rcgencia permanente accrescerá de mais que

governar, ou tiverem feito cousa por que mereção
perder a corôa.
« 182.-Se chegarem a extinguir todas as linhas
que acão assignaladas, as cÔL'tes faráõ novOs cbamam~ntos, segundo vil'em que mais importa á nação, seguindo sempre a ordem e regras de succeder
aqui estabelecidas.
« 183.-Quando a corôa baja de recahir immediatamente ,ou haja recabiélo em femea não poderá
esta eleger marido sem consentimento das côrtes,
e se o contrario fizer entender se-ha que abdica o
throno:
(C 184.-No caso
de que chegue a reinar uma
t'emea, seu marido não terá autoridade alguma relativamente ao reino, nem parte alguma no govemo.
CAPITULO III

Da menoridade .do rei e da 1'egenúa
« Art. 185.-0 rei é de menoridade até aos '18
annos completos.
I
« i86.-Durante a menoridade do rei serú governado o reino POL' uma I'egencia..
« 181.-Se-Io-ha igualmente quando o rei se
ache impossibilitado de exercer sua autoridade por
qualquer causa pbysica ou mOI'aI.
« 188.-Se o impedimento do rei passar de 2
annos e o successor immediato fôl' maior de 18 annos , as côrtes podel'áõ
. nomea-Io regente do reino
em lugar da regenCla.
•
(e 189.-Nos casos
em que vagar a cOl'ôa, sendo
o príncipe das Astnrias menor de idade, até que se
juntem as côrtes extraordinarias. se não se acllarem reunidas as ordinarias, a regencia provisional
se comporá da rainha mãi, se a houver, de clous
deputados da deputação permanente das côrtes, os
mais antigos por ordem de sua eleição ·na deputa~
ção, e dos conselheiros do conselho de Estado os
mais antigos, a sal)er: o decano e o immediato ; se
não houver rainha mãi entrará na regencia o conselheiro de Estado tercei 1'0 em antiguidade.
(C 1.90.-:- A re~encia provisional será presidida
pela rainha màl, se a houver, e em sua falta pelo
individuo da deputação permanente das côrtes, que
seja o primeiro nomeado nella.
« 1.91.-A regencia provisional não despachará
outros negocias que os que não admittão dilqção, e
não removerá nem nomeará empregados senão interinamente.
« ·192.-Reunidas as côrtes extraordinarias nomearáõ uma regencia composta de 3 ou 5 pessoas.
« 1.93.-Para poder ser individuo da regencia :;e
requer ser cidadão no exercicio de seus. direitos,
ficando excluidos os estrangeiros ainda que tenhão
carta de cidadãos.
« 194.-A regencia será presidida por aquelle
dos seus individuos que as côrtes designarem, tocando a estas estabelecer em caso necessario se ha
de haver ou não turno na presidencia, e em que
termos.
.
o « 1.95.-A regencia exercerá a autoridade do rei
nos termos qqe as côrtes julgarem.
« 1.96.-Uma e outra regenda prestaráõ juramento, segundo a formula prescripta no art. 1.73,

observará as condições que as côrtes lhe tiverem
imposto para o exercicio de sua autoridade; e
quando o rei chegue a ser maior I ou ce",se a impossibilidade, lhe entregará o governo do reino, debaixo da pena, se o dilatar um momento, de serem
seus individuos bavidos e castigados como traidores.
« '197.-Todos os actos da re~encia se publicaráõ
.
em nome elo l'ei.
« 198.-Será tutor do rei menOl' a pessoa que o
rei defunlo tiver nomeado em seu testamento. Se o
não tiver nomeado será tutora a rainha mãi emquanto permanecer viuva. Em sua falta será nomeado o tutur pelas côrtes. No primeiro e terceiro
caso o tutor deverá ser natural do reino.
« '199.-A regencia cuidará em que a educação
do rei seja a mais conveniente ao objecto de sua
alta qualidade, e que se desempenbe conforme o
plauo que as côrtes approval'em.
« 200.-Estas determinaráõ o so1tlo que hão de
ter os i ndi vid uos da regencia.
r.APITULO IV

Da tamilia real e do reconhecimento do p"jncipe das
Astu"ias
« Art. 201..-0 filho primogenito do rei terá o
titulo de príncipe das Asturias.
« 202.-0s mais filhos e filhas do rei serão e se
chamaráõ Infantes das Hespanhas.
« 203.-Da mesma sorte se chamaráõ Infantes
das Hespanhas os filhos e filhas do principe das Asturías.
.
« 20li.- A estas pessoas estará precisamente limitada a qualidade de infante das Hespanhas sem
que possa estender-se a outras.
« 205.-0s infantes das Hespanhas gozaráõ das
distincçôes e honras. quo têm até aqui tido, e poderáõ seI' nomeados para toda a classe de destinos,
exceptuando os de judicatura e deputaç'ão de côrtes.
« 206.-0 principe das Asturias não poderá sahir do reino sem consentimento das côrtes, e se
acaso sabir sem elle ficaI'á por isso excluido do chamamento á corôa.
(C 207.-0
mesmo se entenderá pe»manecendo
fóra do reino por mais tempo que o prefixo na permissão, se, requerido para que voI va para o reino,
o não verificar dentro do termo que as côrtes assignalarem.
« 208.-0 pl'incipe das Asturias, os infantes, inrantas, e seus filhos e descendentes, que sejão subllitos do rei, não poderáõ contrahit' matrimonio sem
seu consentimento e o das côrtes, sob pena de serem excluidos do chamamento á corôa.
« 209.-Dos autos de nascimento, matrimonio
e morte de todas as pessoas da familia real se remetterá uma cópia authentica ás côrtes, e em sua
falta á dep?tação permanente, para que se guarde
em seu archIvo.
« 21.0.-0 pl'incipe das Asturias será reconhecido pelas côrtes com as formalidades que o regulamento interior deBas determinar.
« 2H.-Este reconhecimento se fará nas primeiras côrtes que se celebrarem depois da seu nascimento.
« 2-12.-0 principe das Asturias, chegando á
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idade de 14 annos, prestará juramento perante as
côl'tes debaixo df1 formula seguinte: « N. (o nome),
« principe das Asturias, juro por Deos e pelos San« tos-Evangelhos que defenderei e conservarei a re«( ligião catholica, apostolica, romana, sem permit« til' outl'a alguma no reino; que guardarei a
(( constituição politica dR monal'chia hespanhola, e
« que serei fiel e obediente ao rei. Assim Deos me
« ajude. ))
CAPITULO V

Da dotação de familia real
«( Al't. 213.-As côrtes determinaráõ ao rei a
dotação annual de sua casa, que séja cOl'respondente á sublime dignidade de sua pessoa.
« 2t4.-Pertencem ao rei todos os pala cios reaes
que seus pl'edecessores têm desfrutado, e as côrtes
iixaráõ os terrenos que julgarem conveniente reservar para p -recreio de sua pessoa.
« 2t5.-Ao principe das Asturias, desde o dia de
seu nascimento, e aos infantes, desde que comple-.
tarem 7 annos de idade, assigllaráõ as côrles pam
seus alimentos a quantidade annual correspondente
ti sua respectiva dignidade.
'
« 2t6.-A's infantas, para quando casarem, assignaráõ as côrtes a quantia que lhes pal'ecer, em
qllulidada de dote, e, entregue esta, cessaráõ os alimentos annuaes.
,
« 2i7,-Aos infantes, se casarem emquanto residirem nas Hespanhas, se lbes continuaráõ os alimentos que lhe estiverem assignados; e se casarem
e residirem fóra cessaráõ os alimentos, e se lhes
entregará por uma vez a quantia que as côrtes determinarem.
« 2i8.-As côrles fixaráõ os alimentos annuaes
-<lue se hão de dar á rainha viuva.
« 2t9.-0s soldos dos individuas da regencia se
lÍl'aráõ do dole assignado á casa do rei.
« 220.-A dotação da casa do rei e os alimentos
de sua familia, de que faUão os artigos precedentes,
serão determinados pelas côrtes no princi pio de
cada reinado, e não se poderáõ alterar durante
cllc.
« 22i ,-Todas estas consignações são por conta
da tbesouraria nacional, pela qual sel'ào satisfeitas
ao administrador que o rei nomear, com o qual se
trataráõ as acções activas e pa.ssi vas que em razão
de interesses possâo promover-se.
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« 223.-Para ser secretario do despacho se requer ser cidadão no exercicio de seus direitos, ficando excluídos os estrangeiros, ainâa que tenhão
carta de cidadãos.
« 224.-Por um regulamento par~icular appro"ado pelas côrtes se assignaráõ a cada secretaria
os negocias que lhe devem pertencer'.
(I 225.-Todas as ordens do rei devel'áõ ir firmaàas pelo secretal'io do despacho do ramo a que o
assumpto corresponder~
« Nenhum tribunal nem pessoa j?ublica dará
cumprimento ti ordem destituida deste requisito.
« 226.-08 secretal'Íos do despacho serão responsaveis ás côrles pelas ordens que aulorlsarem
conlra a constituição ou leis, sem que lhes sil'va de
escusa te-lo mandado o rei.
« 227.-0s secl'etarios do despacho fOl'maráõ os
ol'çamentos annuaes dos gastos da administração
publica que se julgarem necessarios no seu respecti vo ramo, e darão contas dos que tiverem fcito, da
maneira que se expressará.
« 228.-Para fazer eITecti va a responsahilidade
dos secretarias do despacho as côrtes decretaráõ,
antes de tudo, que ha lugar a formação de causa.
([ 229.-Dlldo este decreto ficará suspenso o se·
cretario do despacho, e as cÔl'tes remetteráõ ao tribunal supremo de justiça todos os documentos
concernentes á causa que se houyer de formar pelo
mesmo tribunal, que a substanciará e decidirá conforme as leis.
« 230.-As côrtes determinaráõ o soldo que deveráõ goza~ os secretarias do despacho durante seu
cargo.

CA PITULO VII

Do conselho de Estado

(C Art. 23t.-Haverá
um conselho de Estado
composto de 40 individuas, que sejão cidadãos no
exercicio de seus direitos, ficando excluídos os estrangeiros inda que tenhão carta de cidadãos.
«( 232.-Estes serão precisamente na fórma. seguinte, a saber: quatro ccclesia~ticos, e não mais,
de conhecida e provada illustração, e merecimento,
dos quaes dous serão bispos; quatro grandes de
Hespanha, e não mais, adornados das virtudes, talento e conhecimentos necessaries, e os mais serão
eleitos entre os sujeitos que mais se tenhão dislinguido por seu lustre e conhecimentos, ou pOl' seus
assignalados serviços em alguns dos principaes raCAPITULO VI
mos da administração e governo do Estado. As côrtes não poderáõ propôr para estes lugares algum inDos secretU1'io~ de Estado e do despacho
dividuo que seja deputado de côrtes no tempo de
fazer-se a eleição. Dos individuos do conselho de
« Art. 222.-0s secretarias do despacho serão Estado doze pelo menos serão nasc.idos nas provincias do Ultramar.
sete, a saber:
« O secretario do despacho de Estado.
« 233.-Todos os conselheiros de Estado serão
« O secI'ctaria do despacho do governo do reino nomeados pelo rei, segundo a proposta das côrtes.
para a peninsula e ilhas adjacentes.
« 234.-Para a formação deste conselho se for«( O secretario do despacho do governo do reino mará nas côrtes uma lista triplice de todas as classes
para o Ultramar.
referidas na indicada proporçi\o, da qual o rei ele«( O secretario do despacho de graça e justiça.
gerá os quarenta individuas que hã0 de compôr o
« O secretal'io do despacho de fazenda.
conselbo de Estado, tomAndo os ecclesiasticos da
(C O secretario do despacho de guerra.
lista de sua classe, os grandes da sua e assim o
« O secretario do despacho de marinha.
mais.
« As côrtes successivas farão neste systema de
« 235.-Quando occorrer alguma vacancia no
secretarias do despacbo a variação que a experien- conselho de Estado as cÔrtes primeiras que se celeoia ou' as circumstancias exigirem.
l..brarem apresentaráo ao rei tres pessnas da classe
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em que se ti ver verificado para que eleja o que lbe
parecer.
« 236.-0 conselho de Estado é o conselbo umco
do rei, que ouvirá seu dictame nos assumptos graves do governo, e principalmente para dar ou negar a sancçã.o ás leis, declarar a guel'rll e fazer os
trata&os.
(I 237.-Pertencerá a esLe c.onselho fazer ao rei a
proposta por termos para a apresentação de todos
os beneficias ecclesiastico:3, e para a provisão daf:>
praças de judicatura.
« 238.-0 rei formará um regulamento para o
governo 00 conselho de Estado, ou vindo pl'éviamente o mesmo conselbo, e será apresentado ás
côrtes para sua approvação.
«( 239.-0,; conselbeiros dê Estado não Jlodel'áõ
ser removidos sem causa justificada perante o tribunal de justiça.
I( 240.-As cÔl'tes determinaráõ o soldo que devem Ler os conselheiros de Estado.
« 241..- Os conselheiros de Estado ao tomar
posse de seus lugares prestaráõ nas mãos do rei
juramento de guardar a constituição, ser fieis ao
rei e aconselhar-lhe o que entenderem seI' conducente no bem da nação, sem vista particular nem
interesse privado.
TITULO V
DOS TRIBUNAES E

DA ADMINISTRAÇÃO DE JUSTIÇA NO
CIVIL E CRIMINAL

CAPITULO I
Dos tribunaes
I( Art. 242.-0 poder de applicar as leis nas causas civis e criminaes pertence exclusivamente aos
tribunaes.
« 243.-Nem as côrtes, nem o rei. poderáõ exercer em algum caso as funcções judiciaes, avocar as
causas pendentes nem mandar abrir os juizos
findos.
« 244.-As leis assignaráõ a ordem e as Formalidades de processo, que sel'ão unifol'mes em todos
os tribunaes, e nem as cortes, nem o rei, poderáõ
dispensa-las.
I( 245.-015 tribunaes não poderáõ exercer outras
l'uncções mais que as de julgar e fazer que se execute o julgado.
(I 246.-Tào
pouco poderáõ suspender a execução das leis nem fazer algu m regulamento para a
.
administração de justiça.
I( 247.-Nenhum
bespanhol poderá seÍ' julgado
em causas civis nem criminaes por alguma commissão, mas sómente pelo tribünal competente, determinado com autoridade pela lei.
I( 248.-Em
os negocias eommuns, civis e criminaes nào haverá mais do que um só fôro para
toda a classe de pessoas.
«( 249.-Us er,clesiasticos continuaráo gozando do
fôro de seu estado, nos termos que as leis prescrevem ou que para o futuro prescrevel'em.
« 250.-015 milital'es gozal'áõ tamhem do fôro
particular, nos termos que a Ordenança prescreve
ou para o futul'o determinaI'.
(( 251..-Para ser nomeado magistrado ou juiz
requer-se ter nascido no territol'io bespanbol e ser
maior de ~j annos. As outras qualidades que res-

.~
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pectivllmente deveráõ ter serão determinadas pelas
leis.
ti 252.-015 magistrados e juizes nào poderáõ ser
depostos de seus empregos, sejão temporarios ou
perrctuos, senão por causa legalmente provada e
sentenciada, nem suspendidos senào paI' accusação
legalmente intentada.
I( 253.-8e
ao rei cbegarem queixas contra al~um magistrado, e, formado expediente, parecerem
fundadas, poderá, ouvindo o conselho de Estado,
suspende-1o, fazendo passar immediatamente os
documentos ao supremo tribunal de justiça para
que julgue conforme as leis.
I( 254.-Toda a falta de observancia das leis, que
regulão o processo no civil e no criminal, faz responsaveis pessoalmente os juizes que a commetterem.
(! 255.-0
suborno, as peitas, e a prevaricação
dos magistrados e juizes, produzem acção popular
.
contra os que as commetterem.
I( 256.-As côl'tes determinaráõ aos magistrados
e juizes de letra~ uma competente dotação.
I( 257.-Administrar-se-ba a justiça em
nome
do rr.i, e as executorias e provisões dos tribunaes
superiores ~erão tllmbem feitas em seu nome.
(( 258.-0 codigo' civil e criminai, e o do commercio serão os mesmos para toda a monarchia,
sem prl'j uizo das variações que por particulares circumstancias as côrles poderaõ fazer.
li 259.-Haverá na côrle um tribunal, que se
chamará Supremo 'fl'ibunal de Justif,la.
I( 260.-As
côrles determinaráõ o numero de
magistrados que hão de compô-lo e as salas em que
ba de distribuir-se.
I( 261.-Toca a este tribunal:
«( i. o Dirimir lodas as competencias das audiencias entre si em todo o terrilorio hespanhol, e as
das audiencias com os tribunaes especiaes que existirem na peninsula e ilhas adjacentes. No Ultramar
se diminuiráõ estas ultimas, segundo o determinarem as leis.
« 2. 0 JulgaI' os secretarios de Estado e do despacbo quando as côrtes decretarem haver lugar á
formação da causa.
0
I( 3.
Co:-:becer de todas as causas de remoção e
suspensão dos conselheiros de E:,tallo e dos magistrados das audiencies.
.
0
I( 4.
Conhecer das causas criminaes dos secretarias de Estado e do despacho, dos conselheiros de
Estado e dos magistrados das audiencias, pertencendo ao cbere poli~ico mais autorisado a instrucção do processo para o remetter a este tribunal.
0
I( 5.
Conhecer de todas as causas criminaes que
se promoverem contra os indi viduos deste supremo
tribunal. Se a.contecer O caso em que seja necessario fazer effecti va a responsabilidade d('ste supremo
tribunal, as côrtes, precedendo a formalidade estabelecida no art. 228, proceder'áõ a nomear para este
fim 11m tribunal composto de 9 juizes, que serão
eleitos por sorte de um dobrado numero.
I( 6. o Conhecer da
residencia de todo o empregado publico que esteja sugeito a elIa por disposição das leis.
«( 7. 0 Conhecer de todos os assumptos contenciosos pertencentes ao padroado real.
I( 8.0 Conhecer
dos recursos de força de todos
os tribunaes ecclesiastlcos superiores da côrte.
0
(I 9.
Conhecer dos recursos de nulIidade que se
interpuzerem contra as sentenças dadas em ultima
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instancia para o preciso effeito de repôr o processo,
desenvolvendo-o, e fazer eft'ectiva êl responsabilidade de que trata o art. 254. Relativamente ao UItl'amar se tom~rá conhecimento destes recursos nas
audiencias, na f61'ma qne em seu lllgnl' S'3 ba de
ilizer.
« 10. Ouvir as duvidas dos ontros tribunnes so))re a intelligencia de algnma lei, e conSllltar sobre
elIas o rei, com os fundamentos que tiver, para
que promova a conveniente declar~ção nas CÔl'tes.
« ii. Examinar as listas das cr.usas civis e criminaes, que as audiencias lhe devem remettel', para
promover a prompta administrllção de justiça, passar c6pia delIas ao govr.rno para o mesmo effeito, e
dispôr sua publicacação por meio da imprensa.
«( 262.-Todas as causas civis e cl'iminaes se
terminaráõ do territorio de cada alldiellcia.
«( 263.-Pertencerá ás audiencias conhecer de
todas as cousas civis dos julgados infel'iores de sua
(lemarcação em sell'nnda e terceira in tancia, e o
mE'smo das criminaes, segundo as leis determinarem. e tombem das causas de snspensão e separação dos juiz.es infel'iores. de seu territorio na ~na
neira determmada pelas leJs, dando conta ao reI.
« 264.-0 mag-istrados. que tiverem sentenciado
na segunda instancia, não poderáõ assistir á vista
do mesmo pleito na terceira.
(( 265.-Pertencerá lambem ás audiencias conhecer das competencias entre lodoEl ÔS j Dizes subalternos de seu tert'itorio.
« 266.-Pertencer-lbes-ha da mesma sorte o conhecer dos recursos de força, que se propuzerem,
(los tribunaes e autoridades ecclesia ticas de seu
territorio.
.
« 267. -Pertencer-lhes-ha tambem o receber de
todos os juizes subalternos de seu territorio pontuaes avisos das causas civis e criminaes pendentes
em seu tribunal, expondo o estado de umas e outras afim de promoverem fi mRis prompta administração de justiça.
« 268.-A's audien::lias do Ultramar partencerá
demais
conhecer rios recursos de nullidade, devendo estes interpôr-se naquella audiencias que tiverem sufriciente numero para a formação de tres
salas, na que não tenha conhecido da causa em alguma instancin. Nns aurliencias qne não constarem
deste numero de ministros, se iuterporáõ estes recursos de uma á outra dm; compl'ehendidas no districlo de um ml'smo governo superior, e, no caso
de que neste não hajn mais do que uma audiencia,
iráo á mais immediata de outro di!;tricto.
« 269.-Declarada a nullidnde, a aurliencia que
della tomou conhecimento dará conta de1la, com
certificado que contenha os documentos convenientes, ao supremo tribunal de j usUça, para fazer effectiva a responsabilidade de que trata o art. 254.
«( 270.-As audiencias remetteráo cada anno ao
supremo tribunal de justiça listas exactas das causas civis, e cada seis mezes das criminaes, assim
findas, como pendentes, com declaração do estado
cm que estas se achal'em, incluindo as que tiverem
recebido dos tribunaes inferiores.
« 27L-Determinar-se·ha por leis e t'egulamentos especiaes o numero dos magistrados das audiencias, que não poderáõ ser menos de 7, a fórma
destes tribunnes e o lugar de sua residencia.
(I 272.- Quando chegue o caso de fnzer-se a conveniente divisãQ do territorio hespanhol, indicada
no art. ii, se determinará com respeito a e1la o nu-
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mero de audiencias que hão de estabelecer-se, e se
lhes assignará territol'io.
(( 27a.-Estabelecer-se-hão districtos proporcionalmente iguaes, e em cada cabeça de districto ou
partido bavera um juiz de letras com um tribunal
correspondente.
« 274.-As fac1l1dades destes juizes se linü~aráõ
prE'cisflmente ao contencioso, e as leis determinaráõ
as que hão de pertencer-lhes na capital e povos do
seu districto, como tambem até de .que quantidade
poderáõ conhecer nos ofIegocias civis. sem appellação.
«( 275.-Em iodos os povos se estabeleceráõ alcaides. e as leis determinárão a extensão de suas
faculdades, assim no contencioso, como no economico.
u 276.-Todos os juizes dos tribunaes inferiores
deveráõ dar contil, o mais tardar dl'ntro do terceiro
dia, á sua respectiva audiencia das causas que se
formarem por deliclos commettidos em seu territorio, e depois continual'áõ dando conta do seu estado nas épocas qne a audiencia lhe prescrever.
«( 277 .-Da mesma sorte deveráõ remetter á auoiencia respectiva listas geraes cnda seis mezes das
causas civis, e cada tres mezes das criminaes, que
estiverem pendentrs em seus tribunaes, declarando
o seu estado.
(( 278,-As leis decidiráõ se na de haver tribunaes especiaes para conhecer de determinados negocios.
« 279.-0s magistrados e juizes quando tomarem
posse dos seus lugat'es juraráõ guardar a constituiÇão, ser fieis ao rei, observar as leis e administrar
imparcialmente a justiça.
CAPITULO II

Da administ1'ação da justiça no civil
« Art. 280.- enhum hespanhol poderá ser privado do direito de terminar suas differenças por
meio de juizes arbitros eleitos por amBas as partes.
« 28L-A RenLença que os arbitros derem se
executará se as partes no acto de fazer compromisso
não tiverem reservado o direito de appellar.
(\ 282.-0 alcaide de cada povo exercerá nelle o
offiicio de reoonciliador, e 1J que tiver que demandar por negocios civis ou por injurias deverá apresentar-se a elle com este objecto.
u 283.-0 alcaide com dous homens bons, nomeados um de cada parle, ouvirá o demandante e
o demandado, ialeirar-se-ha das razões em que respectivamente apoião seu voto, e tomará, ouvido o
dictame dos dous associados, a providencia que lhe
parecer propria, para o fim determinar o litigio sem
mais progresso, c '110 com effeito se terminará, se
as parles se satisfizerem com esta decisão extrajucia1.
« 284.-Sem constar que se tem intentado o
meio da reconciliação não se começará p1eito
algum.
u 285.-Em todo o negocio, qualquer que seja
sua quantia, haverá quando muito tres instaneias
e tres sentenças definitivas pronuQciadas nellas.
Quando a terceira instancia se interpuzer, havendo
já duas sentenças conform~s. o numero de juize
que houver de decidi-la deverá ser maior (lo que
aquelle que assistio á vista da segunda, na f6rma
que a lei despuzer. Toca a esta tambem determinar,
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attenta á entidade dos negocios e á natureza e qualidade dos diffcrentes juizos, qual ba de ser a sentença que em cada um deverá produzir executoria.
CAPITULO 111
Da administroção da justiça no cl'iminal

réos de detenção arbitraria, que será comprehendida como delicto no codi~o criminal.
l( 300.-Dentro das 24 horas se manifestará ao
tratado como réo a causa de sua prisão, e o nome
de seu accusador, se o houver.
« 301.-Ao faz ,l' pp.rguntas ao réo se lhe leráõ
inteiramente todos os documentos, e as declarações
das testemunhas com os nomes destas; e se por
estas as não conhecer se lhe darão quantas noticias
pedir, para que possa vir DO conhecimento de
de quem são.
II 302.-0 proeesso dalli em diante será publico
no n:çdo e fó 'ma que ~ leis determinarem.
I' 303. - Nunca se usal'á do tormento nem da
tortura.
« 30i.-Nunca se imporá a pena de confisca~ão
de bens.
(( 3ü5:-Nenhuma pena que se impuzer por qualquer delicto que seja será transcendente por termo
alg-um á fumilia do que solfre ; mas terá todo o seu
efl'eito precisamente sobre o que a mereceu.
« 306.-Não poderá ser fOl'çada a casa de algum
hespanhol senão em os casos que a lei determinar
para a boa ordem e segurança do Estado.
« 307.-Se com o andar do tempo as côrtes julgarem conveniente que baja distincção entre os juizes do facto e do direito a estabeleoeráõ, como julgarem conducente.
« 308.-8e em circumstancias extraordinarias a
segurança do Estado exigir em toda a monarchia ou
em parte della a suspensão- do algumas das formalidades prescriptas neste capitulo para a prisão dos
delinquentes, poderáõ as côrtes decreta-la por um
tempo determinado.

(( ArL 286.-As leis regularáõ a administração
de justiça 11,0 criminal, de·maneira que o processo
seja formado com brevidade e sem vicios afim de
que os delictos sejão pt'omptam"h~C v~:;~~õíldos.
II 287. - Nenhum hespanhol poderá ser pl'eso
sem qne preceda informação sUl11mal'ia do facto
pelo y. ual mereça, seguudo a lei, ser castigado com
pena corporal, e assim mesmo uma ordem do juiz,
por escáplo, que se lhe notifical'á no mesmo acto
da prisão.
« 288.-Toda a pessoa deverá obedecer a estas
ordens; qualquer resistencia será reputada delictb
grave.
u 289.-Quando houver resistencia ou se temer
fuga, ,se poderá usar da força para se assegurar a
pessoa.
« 290.-0 pl'eso antes de ser mettido em prisão
será apí'esentado ao juiz, uma vez que não haja
cousa que o estorve pam que lbe receba a declUl'ação; mas se isto não puder verificar-se será condtl'zido ao carcere em qualidade de detido, e o juiz lhe
receberá a declaração dentro das 24 horas.
« 29i.-A declaração do preso será sem juramento, que a ninguem deve tomar-se em materia!>
criminaes sobre facto proprio.
« 292.-Em flagrante delicto todo o delinquente
TITULO VI
Vóde ser preso, e todos o podem prender e conduzir
a presença do juiz; anresentado ou posto em custodia, se procederá em tudo como fica determinado
DO GOVEllliO INTERIOR DAS PROVI~ClAS E DOS POYOS
nos artigos precedentes.
« 293.-8e acaso se resolvel' que o pl'eso seja
CAPITULO I
posto no carcere, ou que nelle permaneça em qua:lidade de preso, se lavrará auto motivad,o, e delle
Dos ajuntamentos ou. govel'1Ws municipaes
se entregará cópia ao alcaide para que o insira 'no
livro dos presos, sem cujo requisito não admiltirá
(( Art. 309.-Para o governo intemo dos povos
o alcaide a nenbum preso em qualidade de tal, de- haverá-ajuntamentos-com&ostos do alcaide ou
haixo da mais estreita responsabilidade.
I 'd
u 294.-Sómente se fará embal'go de bens quando a cal es, dos regedores e
o procurador syndico,
se proceda por delictos que levem comsigo respon- presididos Relo chefe politico, onde o ,houver, e em
sabilidade pecunial'ia, e em proporção á quantidade sua falta pe o alcaide ou pelo primeiro nomeado ~n
tre estes, se houver dous.
u 3iO.-Estabelecer-se-ha-ajuntamento (*)-nos
a que esta póde estender-se.
II 295.-Nào será conduzido ao carcere o que der povos que o não tiverem e em que fôr conveniente
fiador nos casos em que ~ lei não probibe expressa- que o haja, não Ilodendo deixar de o haver naquelles
mente que se admitta a fiança.
.
l( 296.-Em qualquer estado da causa, que se povos, que por SI ou com o seu districto cheguem
conheça que não póde impôr-se ao preso pena cor- a 1.000 almas, e se lhes assignal'á tambem termo
l'
l'b
correspondente.
pora , sera posto em I erdade, ando fiança.
l( 311 .-As leis determinaráõ o numero de indi« 297.-0s carceres serão dispostos de maneira
I
que sirvão para assegurar e nào para molestar os viduos de cada c asiõC de que se hão de compôr os
presos; portiLnto o alcaide terá estes em boa cuslo- -ajuntamentos-dos povos relativamente ao nu.
merO de vizinhos.
dia, e separtldos os que o juiz mandar que estejão
« 3i2.-0s alcaides, regedores e procuradores
sem communicaçào; porém nunca em calahouços syndicos serão nomeados por eleição dos povos, ces.
subtenaneos nem mal sãos.
sando os regedores e mais pessoas que servirem
« 298.-A lei det.e~minará a frequencia_ com qu~ oflicios. perpet.u0s nos - aj~ntamentos - qualquer
se ha de fazer a vlSl~a dos carceres, e nao havera que sejU seu titulo e denonunação.
preso algum que, debaiXO de qualquer pretexto que
(C 3!3.-Todos
os anne>s, no mez de Dezembro,
seja, deixe de ser nella apresentado.
« 299.-6 juiz e o alcaide, que faltarem ao diS-\
posto nos artigos precedentes, serão castigados como
(*) COl'l'esponilem ás nossas camaras.
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se reuniráõ os cidadão de cada povo para eleger, á
pluralidade de votos, com proporção ao seu numero
de vizinbos, determinado numero de eleitores, que
residão no mesmo povo e estejão no exercicio dos
direitos de cidadão.
l( 3i4.-0s eleitores
nomearáõ no mesmo mez,
á pluralidade de votos, o alcaide ou alcaides, regedores e procurador, ou procuradores synd icos, p~ra
que entrem a exercer seus cargos no i o de JaneIro
do anno seguinte.
l~ 315.-0s alcaides serão mudados todos os annos; dos regedore!:> só a metade cada anno, e da
mesma sorte -os procuradores syndicos, onde bouver dous; se bouver só um será mudado todos os
annos.
(( 3i6.-0 que tiver exercido qualquer destes
cargos não poderá tornar a ser eleito para algum
delles sem que passem pelo menos dous annos,
permittindo-o o numero de vizinbos.
II 317 .-~Pal'a ser alcaide, regedor ou procurador
syndico, além de ser cidadão no· exercicio de seus
direitos, requer-se que seja maior de 25 annos,
com cinco pelo menos de vizinhança e residencia
no povo. As leis determinaráõ as mais qualidades
que estes empregados devem ter.
II 3t8.~~0 poderá ser alcaide, regedor nem,
procurador syndico, empregado algum publico nomeado pelo rei, que esteja em exercicio, não se devendo comprehender nesta regra os que servirem
nas milicias nacionaes.
.
II 319.-Ninguem poderá escusar-se sem causa
legal de qualquer dos empregos acima referidos.
(( 320.-Haverá um secretario em todo o-ajuntamento-eleito por este á pluralidade de "otos,
cujo ordenado será tirado dos fundos communs.
(I 32t.-Estará a cargo do ajuntamento:
l( L o A policia sobre a s lubridade e commodidade.
~
l( 2.° Auxiliar o alcaide em tudo o que pertenceI' á segurança das pessoas e bens dos vizinhos, e
á conservação da ordem publica.
l( 3.° ~ admini~tf!lção e inversão d~s cabedaes
de proprlOs, e arbltr~os, ,.?onforme as leIS e re~ul~lllen~o.s, com a obr)~a.çao de nomear deposltarlO
debaIXO da respo~sa1?ill~a~le dos que o ~omearem.
• II ~. o Fazer a dlstrlbu lçao e arrecadaç~o das cootrlbUIções, e remette-las á tbesourarIa respec•
'
•
tlva. o • •
« 5. CUIdar d~ todas as .escolas de prImeIraS
letras, e dos mais estabeleCImentos de educação
que forem pagos pelos fundos do commum.
(( 6. 0 Cuidar dos hospitaes, hospicios, casa de
expostos e mais estabelecimentos de beneficencia,
debaix.o da&. regras que se ·estabelecerem.
(( 7. 0 Cuidar da constl'ucÇão e reparação dos caminhos, calçadas, pontes e carcel'es, dos montes e
plantação do co~~um, e de todas as obras publicas de precisão, utll1dade e Ol'uato.
0
l( 8.
Formar as ordenanças municipaes do povo
e apresenta-Ias ás côrtes para a sua approvação,
por meio da deputação provincial, que as acompanhará com seu uniforme. .
..
II 9.° ~romover a agrlcu.!tura, a .llldustrm ~ o
commerclO, segundo a lo~ahd~de e Clfcumstanclas
dos povos, e qnanto lhe seja utll e proficuo..
II 3~~.-Offerec~ndo.se obr~s oU outros obJectos
de uhhdade pubhca, e por nao serem suffiClentes
os cabedaes de proprios, fôr necessario recorrer a
arbitrios, estes não poderáõ impÔr-se senão obtendo
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por meio da deputação pwvincial a approvação das
côrtes. No caso de ser urgente a obra ou objecto a
que se destinão poderáõ os-aj untamen tos-llsal'
interinamente delles, com o consentimento da
mesma deputação, entretanto que se obtem a resolução das côrtes. Estes arbitrios serão totalmente
administrados, como os cabedaes de proprios.
(( 323.-0s-ajuntamenlos-desempenbaráõ tados estes encargos debaixo da inspecção da deputaÇão provincial, a quem darão conta justificada, em
cada anno, dos cabeLlaes publicos Eecebidos e in.vestidos.
CAPITULO

n

Do govemo politico das provint":1.'as e das deplltaçõe:,
provinciaes
(( Art. 324.-0 governo politico das provincia
residirá no cbefe superior, nomeado por el-rei em
cada uma dellas.
l( 325.-Em cada provincia baverá uma deputação, chamada provincial, para promover sua prosperidade, 'presidida pelo cbefe superior.
l( 326.-Esta deputação será composta do presidente, do intendente e de 7 individuos eleitos na
fórma que se disser, sem preJuizo de que as côrtes
para o futuro variem este numero corno o julgarem
conveniente, ou o exijão as circumstancias, feita
'que seja a nova divisão de provincias, de que trata
o art. 1:1..
l( 327.-A dellUtação provincial se renovará cada
dous annos por metade, sabindo a primeira vez o
maior numero e a segunda o menor, e assim por
diante.
l( 328. A eleição destes individuos se fará pelo
eleitores de partido no dia depois de ter nomeado
os deputados de côrtes, pela mesma ordem com
que estes se nomêão.
« 329.-Ao mesmo tempo e na mesma fórma se
elegeráõ tres substitutos para cada deputação.
(( 330.-Para ser individuo da deputação pro"incial é preciso ser cidadão em exercicio de seul',
direitos, maior de 25 annos, natural ou vizinho da
provincia, com residencia pelo menos de 7 annos, e
que tenba o sufficiente para se manter com decencia; e não poderá se-lo nenhum dos empregados
nomeados por el-rei de que trata o art. 3i8.
'
,
_~I 33i.-Para que uma mesma pessoa possa seI
eleIta segunda vez deve~á ter passado pelo menos
o te~po de'4 annos depOIS de ter cessado em suas
funcçoes.
.
,..
_(( 332.:-Quan.d~ o chefe superlOr. d.a ,I)l'oYlllCla
nao puder preSIdIr á deputação, preSIdira o .mt~n
dente, e em sua falta o vogal que que fôr prImeIro
nomeado.
l( 333.-A deputação nomeará um secretario,
cujo ordenado subirá dos fundos publicos da provineia.
(( 334.-A deputação terá quando muito 90 dias
de sessões em cada anno, distribuidas nas épocas
que mais convier. a península deveráõ acbar-s
reunidas as deputações no i o de Marçoy'e no Ultramar no 1° de Junbo.
~
.
l( 33:>.-Per~encerá a estas deputaç~e:.
.
(( t. o InterVlr e approvar a repartIçao felta aos
6 2~
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povos das contribuições que couberem á proTI T ULO V I I
vinda.
•
i( 2.° Vigiar sobre a boa administração dos funDAS CONTRIBUIÇÕES
dos publicos dos povos e examinar suas contas,
para que sobre o seu bom exame recaia a approvaCAPITULO UNICO
ção superior, tendo cuidado de que em.tudo se
obser~em as Iéis e regulamentos.
« Art. 338.-As côrtes estabeleeeráõ ou confir« 3.0 Cuidar em que se estabeléção - ajunta- maráõ annualmente as contribuições directas ou inmentos - onde os deve baver, conforme o que se directas, geraes, provinciaes ou municipaes, subacha determinado no art. 310.
sistindo as antiga's até que se publüWe sua deroga« 4.0 Se ácaso se offer~cerem oDl'as novas de çào ou a imposição de outras.
.
commum utilidade da provincia ou reparação das
« 339. - As contribuições se repartiráõ entre
antigas,. propôr ao govel'llo os arbitrios que jul~a- todos os hespanhoes com pl'oporçào ás suas faculrem mais convenientes para a sua execução, afim dades, sem excepção nem privile~io algum..
de obter a correspondente permissão das côrtes.
« 34ü.-As contribuições serao proporciOnadas
.
.,
aos gastos que forem decretados pelas. côrtes para o
_« No U~tr~mar, se a urgencla das o]Jras pu~l1cas serviço publico em todos os ramos.
naO perrruttlr que ~e espere a resoluçao das .cortes,· « 34L-Para que as côrtes possão fixar os gastos
poderá a deplltaç~o,. com expresso consentllnel1~O em todos os ramos do serviço publico e as contrid~ chefe da. prO\!I!lCla, usar desde Jogo dos ar!)!- buições que devem cobri-los, o secretario do destriOS, dando 11l1lnedlatamente conta ao governo para pacho de fazenda apresentará, logo que estejão
a approvação das côrtes.
•
reunidas, o pl'esupposto gel'al dos que só julgarem
« Para a arrecadação dos arbitrios, a'deputação, precisos, recolhendo de cada um dos outros secretadebaixo da sua responsabilidade, nomeará um de- rios do despacho o que é relativo ao seu ramo.
« 342.-0 mesmo secretario do despacho da fnpositario; e as contas, depuis de examinadas pela
deputação, serão remettidas ao governo para que as zenda apre en~ar~ 90m o p~esuppost? dos gas.tos o
faça reconhecer e glosar, e as passe, finalmente, ás pl'mo. da.s contrlbUlçoes que Julgar mms co~venlente
côrtes para sua approvação.
substltUlr. .
. . _
.
« 343.-So a~gu~l~ contl'lbUlçao. parecer ao reI
« 5.0 Promover a educação da mocidade conforme os planos approvados, e fomentar a agricul- gravosa ou preJl;ldlClUl, ene o mamfestará ás cÔrtura, a industria e o commercio, protllgendo os in- tes pelo secretano do de$pacho. da fazenda, ~pre
ventores de novos descobrimentos em qualquer senla:t;ld~ ao mesmo tempo a que Julgar convemente
.
substItUIr.
destes ramos.
.
(( 344.-Fixada a quantia da contribuição di·
« 6.° Dar p~r~e ao ~overno dos abuso?, que no- recta, a.s c?rtes approvaráõ a repartição della entre
tarem na admllllstraçao das rendas publicas.
as proVlnclas, a cada uma das quaes se assignará
cc 7. 0 Form'lr o censo e estatistica das pro- a quota parte correspondente á sua I'lqueza, para o
vincias.
que o secretario do despacbo da faze~da apresen° .
.,
tará tambem os dados necessarios.
« 8. CUldar em q.ue os estab~leclmentos ple~o« 345.-Baverá tambem uma thesouraria-geral
so~ e de beneficenCla preencbao sê~ resp~ctl:O para toda a nação, e a ella pertencerá o dispôr de
~bJecto, propondo ao governo as regr..s que J.ulga- todos os productos de qualquer rend~ destinada
I em c?nducente para a reforma dos abusos que para o serviço do Estado. .
.
observarem.
«( 346.-Baverá em cada provincia uma thesou. «.9_. 0 DaI' parte ás côrtes das i,nfr.acções da COllS- raria) na qual entraráõ todos os cabedaes que nella
tlLUIçao que se notarem na provlDCH1.
se receberem para o erario publico. Estas tbesoura« 10. As depntações das provincias do Ultramar ri~s e~tarã? _em co~respondencia com a geràl, a
"Vigiaráõ sobre a economia, ordem, progressos das cUJa dlSpOSJçao estarao todos os seus fun?os.
missões para a conversão dos indios inüeis, cujos
« 347 .-~enbum pagamento s~ levara ~m conta
empregados lbe darão conta de suas operações neste ao tbesourelro-geyal, não sendo felto em vlrtu~e do
ramo para.-que se evitem os abusos, o que tudo as decreto de el-rel, referendado pelo secretal'lo do
deputações porão na presença do governo.
despacho da ~azenda.. no qual se expressem o gasto
.
.
a que se de.;tllla seu ImpOl'le e o decreto das côrtes
li 336.-Se a)guma. deputação abusal de suas com que este se autol'isa.
faculdades o rel poderá suspender os vo~aes .q~e a
li 348.-Para que a thesouraria-geral apresente
compoe~,. dando parte ás cô;tes ~est~ dlsposlçao e sua conta com a pureza necessaria, a somma e data
dos I~otl vos deHa, para a_de ,ermlDa.ºao corres[1on,: deveráõ ser l'especti"amente examiDAdas pelas candente: aurante a suspensao os substltl}los entraráo contadorias da receita e despeza da renda pua servir.
blica,
c( 337.-Todos os individuos dos-ajuntamen« 349.-Uma instrucção particular regulará estas
tos-e. das deputações de prov}ncia, ao entrar no contadorias de maneira que sirvão para os fins do
/,
exercicIO de suas funcções l?r.estaráõ juramento, seu instituto.
aquelles nas mãos do cbefe pohtlCO, onde o houver,
C( 35ü.-Para o exame de todas as contas dos caou em sua falta nas mãos do alcaide que fôr pl'i- bedaes publicas haverá uma contadoria maior de
meir? ?omeado, e estes na~ d? :befe .s~perior da contas, que será organi~ada por uma lei espeprovlllCla, de guardar a constItUlçao politICa da mo- cial.
narchia hespanhola, observar aS leis, ser fieis ao
C( 3M.-A conta da thesouraria-geral, que deve
rei e cumprir religiosamente aS,obrigações de seu comprehencler o rendimento annual de todas as concargo.
I tribuições e rendas, e sua distribuição, 10gQ. que
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receba a final approvação das côrtes, será impl'essa,
publicada e remettida ás deputações de provincia e
. aos-ajuntamentos. .
C( 352.-Da m~sma sorte se imprimiráõ, publicaráõ e circularáõ as contas que derem os secretarios do despacho dos gastos feitos cm em seus respectivos ramos.
C( 353. O manejo da fazenda publica estará
sempre independente de qualquer outra autoridade
que não seja aque11a a quem está encarregado.
C( 354.-Não haverá alfandegas senão nos portos
de mar e nas fronteiras, bem que esta disposiçãO
só terá effeito quando as côrtes o determinarem.
(C 355.-A divida publica reconhecida será uma
das primeiras attenções das côrles, e--estas terio o
maior cuidado em que se vá progressivamente verificando sua extincção, pagando-se sempre os interesses devidos, regulando tudo o que é relati\ro
á direcção deste importante ramo, tanto pelo que
pertence aos arbítrios que. se estallelecerem, os
quaes se manejal'áõ com absoluta. separaç~o de thesOUl'aria-geral, como pelo que dIZ respeIto ás officinas"de receita e despeza.

TITUL O VI II
DA FORÇA MILITAR NACIONAL

CAPITULO I

Das' tropas perma>Jwntes ou de contínuo serviço
C( "Art. 356. -Haverá uma fm'ça militar nacional, permanente, de terra e mar, para a defensa ~x
terior do 'Estado e conservação da ordem Interior.
(( 35J.-As côrtes ftxaráõ annualmente o numero
de tropas. que forem necessarias, segundo as circumstancias e o modo de levantar as que fôr mais
conveniente.
(( 35S.-As côrtes fixaráõ da mesma sor.te, annualmente, o numero de navios da marinha militar que hão de armar-se ou conservar-se armados.
(C 35D.-As côrtes
estabeleceráõ por meio das
respectivas ordenanças tudo o que fôr relativo á
disciplina, ordem de accessos, soldos, administração, e quanto disser respeito á boa constituição do
exercito e armada.
« 360.-Estabelecer-se-hão escolas militares para
o ensino e instrucção de todas as difftJrentes armas
do exercito e armada.
« 361.---- Nenhum hespanhol poderá escusar-se
do serviço militar, quando e na fórma por que fôr
chamado pela lei.

CAPITULO II

Das milicias nacionaes
« Art. 362.-Haverá em cada provincia corpos
de milícias nacionaes, compostos dos habitantes de
cada uma dellas, com proporção á sua população e
circumstancias.
(( 363.-Regular-se-ha por uma ordenança particular o mpdo de sua formação, seu numero e constituição especial em todos os seus ramos.
« 364.-0 serviço destas milícias não será contínuo, e só terá lugar quando as circumstancias o
exigirem.
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« 365.-hm caso neccssario poderá o rei dispô!'
desta força dentro da respectiva provincia ; mas não
poderá emprega-la fóra della sem consentimento
das côrtes.

TITULO IX
DA

INSTRUCÇÃO PUBLICA

CAPITULO

mnco

(C Art. 366.-Em
todos os povos da monarchia
se estabeleceráõ escolas de primeiras let~as, nas
quaes se ensinará aos meninos a lêr, escrever e
contar, e cathecismo da religião catholica, que tambem comprehenderá uma ilreve exposição das obrigações civis.
(C 367.-Da
mesma sorte se regulará e creará o
numero competente de universidades, e de outros
estabe~ecimentos de instrucção que se j ulaarem
convenientes para o ensino de todas as scie~cias
litteratura e beIlas-artes.
'
(C 368.-0 plano
geral do ensino publico será
uniforme- em todo o reino, deveu.do explicar-se a
constituição politica da monarcbia em todas as nniversidades e estabelecimentos litteJ'arios, onde se
ensinarem 'as scie?cias e~clesiasticas e politicas.
• (C 369.-Havera uma direcção geral de estudd's.
composta de pessoas de conhecida instrucção, li
cujo cargo estará, debaixo da autoridade do governo, a inspecção do ensino publioo.
u 370.-As côrtes, por meio de planos e estatutos especiaes, regularáõ quanto fôr relativo ao importante objecto da instrucção publica.
(C 371.-Todos os hespanhoes têm liberdade de
eSCl'ever, imprimir e publicar- suas idéas politicas,
sem necessidade de licença, revisão ou approvação
alguma anterior á publicação, debaixo das restricções e responsabilidade que as leis estabelecerem.

TITULO X
DA OBSERVANCIA DA CONSTITUIÇÃO E MODO DE PROCEDER
PARA l?AZER NELLA VARIAÇÕES

CAPITULO UNICO
« Art. 372.-As côrtes em suas primeiras sessões tomaráõ em considemção as infracções da
constituiçãO, que lhes tiverem sido presentes, para
lhes dar o conveniente remedio, e fazer eITectiva a
responsabilidade dos que tiverem contravindo a
e11a.
« 373.-Todo o hespanhol tem direito de representar ás côrtes ou a el-rei para reclamar a obser·
vancia da constituição.
,
« 374.-Toda a pessoa que exercer cargo publico,
civil, militar ou ecclesiastico, prestará juramento,
no acto de tomar posse, de guardar a constituição,
ser fiel lJ el-rei e desempenhar devidamente seQ ,
cargo.
(c 375.-Antes de passarem oito annos depois de
posta em pratica a constituição em toeras as snas
partes não se poderá propôr alteração, nem reformar addição em alguns dos seus artigos.
(I 376.-Para fazer qualquer alteração, addicção
ou reforma na constituição, será necessario que a
11
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rleputação que bouver de decreta-la definitivamente o JURAME"lTO DA CONSTITUIÇÃO KO RIO DE JANEIRO, NO DIA
venha autorisada com poderes especiaes para este
2G DE FEVEREIRO DE 1.821., FOI EXPLENDIDO
objecto.
I
(( 377.-Qualquer proposição de reforma em algun). artigo da constituição deverá fazer-se por esescripto, e s~r apoiada e firmada ao me,nes por 20
No meu Brasil Iiisto?'ico descrevi largamente sodeputados.
bre as publicas manifestações de regosijo, de que
foi testemunba a capital de Rio de Janeiro, não só
« 378.-A proposição de reforma será lida tres no dia 26, como nos seguintes, e tanto que a Gazeta
vezes, com o intervallo de seis dias de uma á outra do Rio de Janei?'ó de sabbado 3 de Março no seu
leitura, e depois da terceir::l deliberará se ba. lugar n. 18 diz:
de admitti-la 'á discussão.
u As demonstrações de publico regosijo, que
« 379. - Admittida á discnssão, se procederá mencionámos no numero precedente, em conse11.e11a com:iS mesmas formalidades e processos que quencia do assignalado beneficio com que S. M.
se prescrevem para a formação dãS'leis, depois do El-rei Nosso Senhor felicitou o reino unido de Porque se proporá a votos para decidir se ba lugar tugal, Brasil e Algarves, continuárão nos seguintes
para ser tratada de novo na seguinte deputação ge- dias cbm o mesmo fervor.
ral; e para qüe assim fique declarado deveráõ con'tI Terça-feira, pela uma hura da tal'de, salvárão
vir os dous terços dos votos.
as fortalezas e a esquadm, que, desde o nascer do
(( 380.-A deputação geral seguinte, precedendo sol, estavão elegantem~nte embadeiraqas. A' noite,
as mesmas fo.rmalidades em todas as suas partes, a geral illuminação dos edificios correspondeu á
poderá declarar em qualquer dos dous annos de das embarcações, que o offereceu a perspectiva
"
suas sessões, convindo nisso os dous terços de vo- mais aaradavel.
'
tos, que ba lugar de consentimento de poderes es« Ainda que Sua Magestade não bonrou com a
peciaes para fazer a reforma.
, s u a augusta presença o real theatro de S. João,
rendêrão-se á sua eugie os devidos tributos de resu 381.-Feita esta declaração, se publicará e peito e veneração; cantou-se o bymno nacional, e
communicará a todas as provincias, e, segundo o repelidos vivas a Sua Magestade, aS. A. Real o
tempo em que se tiver feito, determinaráõ as côrtes Principe Real, seu fiel imitador, e á con~itllição,
se ha de ser a deputação proximamente immediata, testemunhárão o'jubilo dos espec adores. O theatrJl
ou a .seguinte a esta, a que ba de tr8.2;er os poderes acbaya-se tambem illuminado com profusão e eleespecIaes.
ganCla.
( 382. -Estes serão outorgados pelas juntas elei« No seguinte dia, quarta-feira, repetio-se a
tôraes de provincia, accrescentando aos poderes 01"-- salva e a illuminação de que tem.os falIado. No
dinarios a clausula seguinte: « Da mesma sorte tbeatro, porém, notou-se um enthusiasmo mais
« lbes outorgão poder especial para fazer na cons- exaltado. Ao levantar o panno apparecêrão os re~
«( tituição a reforma de que trata o decreto das tratos de S. M. El-rei Nosso Senhor, da Riinha
« côrtes, cujo tbeor é o seguinte (aqui o. decreto Nossa Senhora e de S. A. Real o Principe Real,
« literal). Tudo conforme ao que se acha estabele- cujas eminentes qualidades se cifravão no verso do
- (( cido pela mesma-constituição. E se obrigão a re- nosso epico - Que de tal pai tal filho se esperava « conhecer e ter por constitucional o que em sua e de S. A. R. a Princeza Real.
(( ,virtude estabelecerem. »
( Cantárãu os musicos o bymno nacional, sem« 383.-A reforma proposta se discutil'á de novo, pre seguido de. altos vivas aos sagrados objectos
e se fór approvada pelos dous terços de deputados q~e erão o motIVO de t~nto I!razer, e o mesmo ~ze
passará a ser lei constitucional,. e como tal se pu- rao as senboras do~ respectlv.os camarotes e o Imhlicará nas côrtes.
menso p~yo que haVIa concorrIdo.
,
_
,
« No tim do 1° acto do drama (que era a Caçada
(( 384.-Uma.deputaçao apresentar~ o decreto de de Henrique IV, composição do celebre Puceita)
reforma a el-rel p~ra que o faça publIcar, e r~met- repetirão-se os mesmos applausos, e os espectadoter a tod.as as autorIdades e povos da monarc~la.
res aproveitárão as felizes a11usões que offerecia a
« Cadlz, 18 ~e Março .do a~no de 1812.-VICente
eca.»
Pascoal, deputado pela Cldade de Teruel, presidente p .
EL-REI MANDA AUXILIAR o BANCO DO BRASIL E RECONHECE
(Seguem-se 184 assignaturas).
(( Portanto mandamos a todos os hespanhoes
n6ssos subditos, de qualquer classe e condição que
o QUE SE DEVE ~ ELLE COMO DIVIDA NACIONAL
.sejão, que bajão e guaruem a constituição inserta,
~omo lei fundamental da monarchia, e_da mesma
sorte mandamos a todos os tribunaes, justiças, cbeSua Magestade, ant!}s da sua partida, reconhefes, governadores e mais autoridade, tanto civis
cendo
o máo estado do banco do Brasil, manda pelo
como militares e ecclesiasticas, de qualquer class~
decreto
de 23 de Março que se entre para o mesmo
e dignidade,' que guardem e fação guardar, cumprir e executar a mesma constituição em todas as banco com os diamantes e objectos dll prata, ouro e
suas partes, Te-lo-heis entendido e disPQreis o ne- p~dras preciosas que se puderem despensar do uso
cessario para. seu cumprimento, fazendo-a impri- da corôa.
Decreto
mir, publicai" e circular,-Joaquim de Mosquel'a
F:igueiro~, preside~te. -João Villavicencio,-IgnaCIO RodrIgues de RIvas.-O conde de Abisbal.
cc Tendo o banco do Brasil contribuido em diffe« Em Cadiz; 19 de Março de 181.2.-A. D. Igna- rentes épocas com extraordinarios eavultàdos avancio de la Pezuela. »
ços ao meu real erario, para supprir as urgencias
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do Estado; achando-se o mesmo banco credor a
differentes cofres publicos pelo desconto de letras
firmadas pelos seus tbesoureiros, e pelo pagamento
de despezas de obras que devião ser feitas pelos ditos cofres, e, considerando eu que nào podia ser
assaz prompto o embol~,() de tão consideraveis quantias pelo pI'oduclo das consignações que se achão
arbitradas; querendo auxiliar, proteger e firmar
um estabeleéimento de. tão notoria utilidade e necessidade, para o bem commum e pârticulal' dos
meus fieis vassallos, e de tanta vantagéll1l para se
poderem ter ilisponiveiG no meu real erario em
,tempos proprios as sommas necessarias ao prompto
pagmento das despezas pUBlicas; desejando remover toda e qualquer desconfiança da solidez deste
estabelecimento, em consequencia das suas transacções com o meu real er:trio e estações publicas:
hei por bem declarar, como dividas nacionaes os
desembolços do banco do Brasil por semelhantes
transacções, e a ellas responsaveis todas as rendas
publicas deste reino do Brasil, e os rendimentos
que têm entrada nos diversos cofres publicos, que
lêm feiío 'transacções com o banco, ou Il quem devão pel'tencer as despezas de obrras por elle feitas.
E para augmentar os capitaes, que devem servir a
accelerar o pagamento do que a minha real fazenda
deve ao banco do Brasil, sou servido ordenar que
immedintamente a directoria geral dos diamantes
faça entrar no cofre do banco todos os brilhantes
lapidados que se achão no meu real erario, servindo-lhe de quitação o recibo do thesoureiro do cofre
do banco, praticando-se o mesmo com diamantes
que para o futuro se forem lapidando, afim de que
a junta do banco possa proceder á sua' venda no
Brasil ou na Europa, onde fôr mais conveniente,
levando o seu producto á conta do credito da real
fazenda.
II Outrosim sou servido ordenar que
mesma
directoria geral remetta logo ao cofre do banco às
diamantes brutos, que não forem necessarios, para
se entreter o trabalho da fabriéa de lapidação estabelecida nesta cõr.te, e assim o pratique para o futuro, afim de serem mandados vendei' pela junta
do banco fóra dos dominios da minha real corôa, e
onde mais convier, para ser igualmente applicado
o eu producto ao pagamento da divida da minha
Mlal fazenda.
(I Finalmente,
para dai'· a mais decidida prova
do quanlo desejo remover a mais leve suspeita contra a solidez de tão ulil estabelecimento, tenho reolvido de meu motu proprio fazer entrar no deposito do banco todos os objectos de prata, ouro e
pedras preciosas, que se puderem ilispensar do
uso e decoro da minha real corôaj 'lsperando que
os meus fieis vassalIos, imitando este meu exemplo,
dêm ao mUl~do lima prova de que nenhum sacrificio é custoso aos portuguezes a bem da causa publica, bem entendido que não poderá o banão exigir a commissão dos objectos depositados por semelhante motivo.
« O conde de Louzã D. Diogo de Menezes, do
meu co'nselho, meu ministro e secretario de Estado dos negocios da fazenda, presidente do real
erario, o tenha assim entendido e faça executar,
não obstante quaesquer leis, ordens ou disposições
em contrario.
« Palacio do Rio de Janeiro, em 23 de Março de
182i ,-Com a rubrica de Sna Magest~de. »

a

SUA )fAGESTADE RESOLVE-SE A DEIXAR

o

RIO DE JAl\EIRO

E PARTIR PARA LISBOA

Sua Magestade cada vez mais receioso dos acontecimentos politicas, julgou conveniante não.mandaI' o filho para Portugal, e sim ir clIe pl'oprio, .
a vêr se com a sua presença as cousas vollarião ao
seu antigo estado, e, sem que ninguem esperasse,
appareceu o seguinte ~decreto em 7 de Março, no
qual elle mesmo diz ::oe!' « l.lJI1 uOS mais custosos
sacrificios de que é capaz o meu paternal e regi o
coração, separando· nos pela segunda vez d€ vassallos, cuja memol'ia IQe s.erá sempre saudosa. l)

Decreto
~

« Tendo-se dignado a Di vina Providencia àe conceder, ap6s uma tão devastadora guel'l'a, o suspirado beneficio na paz geral entre todos os Estados
d~ Europa. e de perruittir que se começassem a
lançar as bases lia felicidade da monarcbia portugueza, mediante o aju$IDento das côrtes geraes,
extraorninariamente congregadas na minha muito
nobre. e leal cidade de Lisboa, para darem a todo 0reino unido de Portugal, Brasil e Algarves, uma
constituição politica, conforme aos principias liberaes, que pelo incremento das luzes se achão geralmente recebidos por todas as nações; c constando na minha real presença por pessoas doutas e
zelosas do serviço de Deos e meu, que os animas
dos meus fieis va~sallos, prin?ipalm.ente dos que se
achavão neste remo do Brastl, anclOSOS de manterem a união e integridade da monrchia, fluctuavão
em um penoso estado de incerteza, emquanto eu
não houvesse por bem declarar de uma maneira
solem'ne a minha expressa, absoluta e decisiva
approvacão daquelIa constituiçãO, 'para ser geralmente cumprida e executada, sem alteração nem
dill'erença, em todos os Estados da minha real corõa, fui servido de assim o declarar pelo meu decreto de 24 de Fevereiro proximo passado, prestando juntamente com toda a minha real l'amilia,
povo e tropa desta côrte, solemne juramento de
observar, manter e guardar a dita constituição
neste e nos mais reinos e dominios da monarchia,.
tal como ella fôr deliberada, feita e accordada pelas
mencionadas côrtes geraes do reino, ordenando outrosim aos governadores e capitães-generaes, e autoridades civis, militares e eccleíliasticas em todas
as mais provincias, prestassem e deferissem a todos
os seus subditos e subalternos semelhante ,juramento, como um novo penhor e vinculo que deve
assegul'ar a união e integridade da monarchia.
« Mas sendo a primeira, e sobre todas essencial
condição do pacto social, nesta maneira aceito ejurado por loda a nação, dever o soberano assentar a
sua residencia no lugar onde se ajuntarem as CÔI'les, para lhe serem promplamente apresentadas as
leis que se forem discutindo, e delle receberem sem
delongas a sua indispensavel sancçào, exige a escropulosa religiosidade com que me cumpre preencher ainda os mais arduos dc\'eres, que me impõe o
prestado juramento, que eu faça ao hem gemI de
-todos os meus povos um dos mais custosos sacrificios de que é capaz o meu paternal e regio coração,
separando:-me pela segunda vez de vassallos, cuja
memoria me será sempre saudosa, e cuja prosperi-
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dade jámais cessará de ser em qualquer parte um
dos mais assiduos cuidados do meu paternal governo.
«( Cumpr!a, pois, que, çedendo .ao dever que p:e
impôz a Providencia de tudo sacrIficar pela feliCIdade da nação, eu resolvesse, como tenho reso~
vida, ~ransferiL de novo a minha côrte para a CIdade de Lisboa, antiga séde e berço original da
monarchia, afim de ulli cooperar com os deputados
procuradores dos povos na gloriosa emprezu dé restituir --á briosa nação porLugueza aqueHe alto gráo
de explendor, com que tanto se assignalou nos ~n
tilJos tempos, e deixando nesta côrte ao meu mUlto
aJ~ado e prezado filho o Principe Real do reino
unido, encarregal10 do governo provisorio deste
reino do Brasil, emquanto nelle se não achar estabelecida a constituição geral da nação.
.
cc E para que os meus povos deste mesmo remo
do Brasil possão quanto antes participar das vantagens da representação nacional, enviando proporcionado numero de deputados procuradores ás CÔl'tes geraes do reino unido; em outro decreto, da
data deste, tenho dado as precisas determinações
para que desde logo se cQmece a proceder em todas as províncias á eleição dos mesmos deputados,
na fórma das instl'Ucções que no reino de Portugal
se adoptárão para esse m~smo etreito, passando sem
demora a esta côrte os q.ue successivamenLe forem
nomeando nesta provincia, afim de me poderem
acompanhar os que chegarem antes da minha sabida deste reino, tendo eu aliás providenciado sobre o transporte dos que depois dessa época, Oti
das outras provincias do norte, houverem de fuzer
viagem para aquelle seu destino.
(( Palacio do Rio de Janeiro, aos 7 de Março d
182L-Com a rubrica de Sua Magest~de. ))

achão, sem soccorro do Estado ou da metl'opole de
Portugal, que anLes procurou sempre abatêl-o e
anniquila-Io, prohibindo-l~e todas as fabricas e ma- _
nu facturas, e permittindo-Ihe sómente a mineração
e os engenhos de .assucar pela precisão que tinhão
delle e do omo, e não querendo que negociasse
com outra nação.

III
(( P. que foi sempre tão conservado este ciume
de Portugal para com o Beasil, que até chegou ao
pouto de se mandat' al'rancar as plantações das drogas do oriente, que para elle tinhão passado, e as
do algodão, demolindo-se todos os teares, e não se
consentindo nelle faJl1iJia ou casa opulenta, nem
homem de genio ou talento, que erão logo chamados a Portugal.
IV
(( P.· que as mais nações da Europa, vendo a fertilidade das terras do Brasil, e dispertando-se a sua
cobiça, intentárão apoderat'-se de algumas'parLes
deBe., como foi Villegaignon no lUa de Janeiro,
donde foi expulso, e os hollandezes, que, estando
já de posse e fortificados em Pernambuco, e até já
com um tratado feito com o Sr. rei D. João IV, 1'0rão tambem dalli expulsos, e tudo isto sem o soccorro de Portugal, e só feito pelos portllguezes que
cá estavão residindo, pelos indios e pelos pretos, o
que em 1711 aconteceu tambem com Duguay
Tt'ouin no Rio de Jane:ro.
V

(( P. que, sendo a fidelidade dos POl'tuguezes do
Brasil tal, como se tem demonstrado, quando foi
restaurado·ao thl'ono de Portugal o Sr. D. João IV,
duque de Bragança, estando Castella senhora do
Bt'asil, assim'como era de Portugal, não foi necessario para que o acclamassem mais qu.e a simples
partidpação, ainda apezar de alguma opposição dos
hespanhoes que alli babitavão, sendo neste mesmo
tempo que expulsárão os hollandezes de Pernam« Por via de embargos ao venerando buco.
decreto de 7 de Março de 1821, e em conVI
trariedade do manifesto feito pelos portuguezes europeus ás côrtes estrangeiras,
(iP. que, quando o Sr. D.JoãolVtemiaque
com toda a submissão dizem os porLugllezes estabélecidos no Brasil por esta ou por em consequencia da alliança de Castella com França,
pelo casamento de Luiz XIV com a filha de Fioutra melhor fórma e via de direito.
lippe IV, viessem as duas potencias destruir PortuE. S. N.
gal, o padre Antonio Vieira, denominado o Cicero
I
portuguez, escreveu ao Sr. D. João IV, que se passasse para o Brasil, onde elle lhe assignaria o lugar
(( P. que a mudança e estabilidade da monarchia para um palacio que gozasse, ao mesmo tempo, as
portugueza paea o Brasil foi tão antigamente prog- quatro estações do anno, fazendo nelle o quinLo
nosticada, que consta dos nossos autores portugue- Imperio prognosticado pelo Bandarra.
zes e das chronicas do Sr. rei D. João III, que. dividindo este Senhor as terras do Brasil em capitaVII
nias, quando as dava, disse: cc Que 1\S dispunha
(~para estabelecimento de um grande Imperio. ))
(C P.
que pelo que fica exposto, não hevendo no
Brasil outro commercio ma~s que com a metropole
II
de Portugal. não tendo fabncas nem manufacturas,
estado .em que Sua Magestade o achou, não podia
(C P. que sendo desde en tão abandonadas as tel'àeixar de fazer o tratado, que hoje os portuguezes
ras do Brasil ao acaso e á Providencia, esta as tem da Europa chamão desastt'oso, e abrir os portos ás
feito subir ao gráo de prosperidade em que se nações que com o Brasil quiz~ssem commerciar,

O povo fluminense, ao saber do decreto, admirado de tanta magnanimidade do borrdoso sobet'Uno,
e mesmo pelos immensos beneficios que tinha recebido desse grande homem, pela leitura da Gazeta
do Rio. de Janeú'o de quarta-feira 14 de Março, foi
tão profundo o seu pezar, que tratou de levar á
presença de Sua Magestade os seguintes embargos:
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XlI.
porque nerp nunca, Portugal teve fabricas que pU-I
dessem supprir a si e ao Bl'asil de todas as manucc P. que sendo outra queixa do manifesto a
fp.cturas precisas, nem estava em termos de o fazer
pela guerra em que se achava empenhado contra guerra do sul, é constante que o exercito e a esos francezes.
quadra, que Sua Magestade para alli mandou, foi
pacificador e não conquistador, porque os insurgenVIII
tes e sublevados das colonias~hespànholas llevasta vão as posições portugue~as da Laguna, RioCl P. e consta mais que quando na guerra das Grande de S. ~edro. do Sul e Porto-Ale~re, que
quatro nações, em que entro.u para o tbr9no Fi- destes ponto~ ate .ao RI~ da Prata são camplllas gclippe V, antes duque de AnJou, e que os portu- raes, que nao Icm nem podem ter uma barreira
guezes com os alliados perdêrãu a batalha de Al- que, se lhes opponha senão o mesmo Rio da Prata e
mança, dizendo-se ao Sr. rei D. Joãa V que os os habitantes das margens oI'ientaes do mesmo rio,
hespanboes virião com os franqezes a destruirem principalmente os de Montevidéo, cansados de sofPortugal, este Senhor lembrou-se do que o padre frerem os vexames de taes insul'gentes, e de ampaVieira tinba escl'Ípto da Babia a seu augusto avô rados do governo da metropole hespanbola, é que
E o que se passou no temllo do Sr. D. José I é tão de sua livre vontade se entregál'ão e rogarão com'
constante, que se acha escripto nas lIJemol'ias do as condições expressas no seu termo. Veja-se o
termo que foi publico.
mal'quez de Pombal.
IX

XIII

cc P. que com todas cstus lembranças do refugio,
que podião ter os nossos augustos munarchas no
Brasil, se o não fizel'ão foi pelos obstaculos que
achavãQ em todas as mais nações da Europa, que
antevião a grande opuleucia e independencia que
Portugal faI'ia com elIas. E se o nosso amado sobeTUno o SI'. D. João VI o pôde conseguir foi pelo estado em que ef:Java Europa em 1807, cuidándo
em defender-se das astucias de Napoleão Bonaparte,
e que os inglezes para o abater auxiliárão a passagem da monarchia portugueza para o Brasil; mas
elIes logo conhecêrão o seu erro e se arrepen·
dêrão..

(( P. que, sendo incontestavel o deduzido no
art. 12, pareceria estr'anhavel que Sua Magestade
não Jançasse mão daqniJ]o que lhe otrertavão, e
segurava aos habitantes portugnezes do snl as suas
possessões e bens j não se duvidando mais do direito que o"Estado portuguez tem á margem oriental
do Rio Ida Prata, como foi decidido no tratado de
Dtrecht, § 60 , por serem os primeiros descobridores
e povoadores, e que por uma allucinação foi cedida
depois pelo tratado de 10 de Outubro de 1777.

x
« P. que quando Sua Magestaçle passou de Portugal para o Brasil não o deixo,u em e?tado .de co·
lonia, antes lhe nomeou uma regencIa, deIxando
em ser todas as secretarias e tribunaes, fabricas,
mânufacturas e arsenaes, que erão proprios da estacla da monarchia, e se o abuso das autoriclades
tem desfeito estes estabelecimentos, ou ten1 obstado
a sua continuação, são etreitos das circumstancins
do tempu, que tem feito mudar outros muitos
mais estabelecimentos.

XIV
C( P. que, á vista do exposto e do que allegão os
portuguezes na carta escripta a Sua Magestade pela
junta do Porto, 'e as razões do manifesto, parece
que os referidos portuguezes da Europa querem
extorquir dos portuguezes brasileiros, contra o direito natural. o bem que elles gozão com a presença
do sen soberano, sem se lembrarem. que todos os
estabelecimentos humano's têtn pl'incipio, augmento e deterioração.

XV

cc P. que, ainda que os POI'tuguezes da Europa
queirão applicar este mesmo axioma ao Bl'Usil, é
, Xl
tão rccente o seu principio que apenas começa a
carreira do augmento a que póde-chegar, o que não
C( P.
que, sendo uma das queixas dos portugue- succede a Portugal, que chegou ao auge a que pozes da Europa no seu manifesto o abrirem-be os dia chegaI', e que não póde esperar mais outra _
portos do Brasil ;aos estrangeiros, pelo que fica de- cousa que a sua eonservação.
.
monstrado no 30 e 90 artigo, parece que querião
que os portuguezes do Brasil andassem nús até
XVI
que elles pudessem para aqui mandar o que lhes
sobrasse, não se lembrando que os seus maiores
cc P. que, residindo Sua Magestade no Brasil e
commerciantes e grandes pecuniarios, taes como
Quintella, Bandeira, Branchamp e outros, depois toda a sua familia real, segura com a sua real preda sabida dos francezes, em lugar de prestarem os sença esta posse5são tão invejada das outras nações,
seus cabedaes para encorajarem e reedificarem as e segura a de Portugal, porqne ás mais potencias
fabricas domolidas, entrárão a comprar proprieda- da Europa não lhe convem que elie se una á Resdes de casas, quintas, etc., e devendo mandar seus panha, nem a esta que outra qualquer, que não seja
navios carregar aos portos estrangeiros os generos a dynastia portugueza, venha alli se estahelecer, o
que estes leva vão para o Brasil, ou os vendêrão, que não suceederá clesamparando Sua Mages,tade o
ou continuárà,9 no seu commeI'cio destruidor-do Brasil, que ellas mesmas inOuiráõ a separação do
Brasil, só afim de fazerem Portugal dependente.
numerario para a Judia e para a China.
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dadeiro corpo da monarchia lusitana, e é do BI'asil
que Portu~al p6de esperar solidas meios de conser« P. que jámais nunca o Bl'Usil se podel'á sujei- vação e oe grandeza. O Brasi~ rec?nhece de hçmtaI' ao estado de colonia, que é fechar os seus por- mente, e com uma veneração filtal, que de'·c:!. Portos ao estrangeiros (sejão quaes, forem os dir~i~os tugal sua existencia e vida, e que por isso mesmo r
que a estes se imponbão~, ~emollr as suas fabr~cas: obrigado a soccorrê·lo e ajuda-lo, e até a sacrifical"
deixa'1 de cre'llr novas e limita!' o seu commerclO so tudo para salva-lo da intluencia ou dominação escom Portugal, porque tem já gozado de su~ liber- trangei ra. Mas- Portugal, rico de luzes, conhecendo
dade, concedida pelo seu amado sobet'ano, Já con- o pouco que vale e póde por si só, deve tambem sasolidada pelo grande luxo que apresenta e tem el~l crificar um pouco do seu melindre, como antiga
si... como se sujeital'á 6e 1IOVO II antro captl- metropole, ao bem da sua conservação e grandeza,
deixando-nos esta honrosa qualidade, ou repartindo
veiro ?
comnosco do modo que se ajustar e decidir em
XVIlI
côrtes.
«( Porém estando nestas idéas, o decreto de 7 do
«( P. qu~ por todos e-tes e outros .moLi vos, qu:e corrente Março veio abysmar-nos em magua e em
e' exporáõ quane10 haja de se contrariar estes artl- cuidados. Por elIe vemos que Sua Magestade transO'os parece que Sua Magestade, conpadecendC:l-se planta novamente sua côrte para Portugal, e por
de 'seus vassallos residentes no Brasil, a quem pela consequencia que fica o Brasil governado outra vez
sua illimitada bolidade e real presença os libertou como colonia, na total dejJcndeuda da côrte na Eudo jugo da escI'avidão, deve de mandar sustar a sua rapa; vemos que Sua Magestade, que haviamos redeterminação no referido decreto de 7 .de Março, cebido dentro dos nossos corações, se ansenta para
ouvindo as partes.-F. P.
sem pre de n6s, e até seu augusto filho, esperança e
« P. Recomp. de J. omn. mel. J. com os pro- gloria desta monal'chia, se retirará logo que a constestos necessarios.-C.-O BRASIL. li
tituição fÓI' consolidacla neste paiz ...
«( O coração tl'eme, Illm. senado, encarando com
o futul'o que nos espera se isto assim se verificar!
REPRESENTAÇÃO DO co~mERCJO AO SENADO DA CAMARA
Não está na ordein das cousas que o Brasil, assim
PARA SUSTAR o EFFEITO DO DECRETO DE 7 DE ~IARÇO so- abandonado, se conserve muito tempo uuido a
Portugal, apezar da sua provadissima fidelidade a
BRE A PARTIDA DE EL-REI.
Sua Magestade e á sua augusta faroilia. E quem
sabe mesmo como tomará a Babia, no estado de
«( lllm. Senado.-O corp.9 do commercio desta movimento cm que e acha, uma notic~a tão conscapital, mais que nQUca consternado, vem hoje ternante!
abraçar-se com V. S., que tão dignamente repre«( Então as querelI~s intestinas de independensenta o povo para procurar o remedia efficaz e cia e separação reciproca das capitanias ensoparáõ
prompto aos males incalculaveis de que se vê amea- de sangue a America do Norte, e actualmente tem
çado. Permitta V. S. que eBe tome a linguagem ensopado a America Hespanhola, e nossa sorte será
-pura da verdade, porque em perigo tão grave toda ainda muito mais terrivel por termos entre nós um
a dissimulação seria um crime publico.
numero immenso de barbaros africanlJs.
« Quando por decreto da Divina Providencia,
« E que será então de Portugal? Acantoado no
que regula a sorte dos Imperios, Sua Mngestade occidente da EUl'opa. ameaçado por Hespanha, sem
com sua augusta família retirou-se.de Po'tugal e commercio nem industria, sem apoio senão na poveio fixar sua côrte nesta cidade, vio a Europa neste litica estrangeira, e por isso mesmo dependente
grande succeS:iO um rasgo de politica magnanima, della, perderá quasi totalmente sua existencia poe de consequencias incalculaveis para a nação POI'- litica.
tugueza e para o mundo civilisado ; e todos os so- ....
beranos qne conhecem seus interesses se apressárão
«( E' preciso, pois, rum. senado, que V. S. se
a estreitar suas allianças e vinculos 'de amizade com abrace com Sua Magestade, e o faça desde já sentil'
Sua Magestude.
os. gravissimos m.ales que ameaçã~ a .sua monar( Conbeceu-se com evidencia que, fixando, o cbla,. herança pl'em~sa de sua augustIss~ma i1escenmesmo Senhor a sua côrte neste paiz conseguia tres den~lU, com a medl?a tomada no refel:ldo decreto.
E ~alba a Europa, salba a nossa posteridade que o'
grandes vantagens:
«( l.. a Segurar á sua gloriosa dynastia o lmperio tle~s e_honrados vass:llos de Su~ Magestnãe neste
de regiões tão "Vastas, como preciosas, que aliás pal~ .nao. desconhecêrao a pravldade d~ mal que
pela força das cousas e pelo andar do's tempos se esta lmmmente; que souber~o bem apremar o thesepararia de Portugal, como a America do No!'te se souro. que perdeI!'. na ausenclU do mesmo Senhor e
de sua real f~m~la ... Lembra-nos, emfim na nossa
separou de InO'laterra.
o
.
lll1l.goa e affhcçao que, quando, apezar desta hu« 2. a Çonservar ,a POl'tug~l, be~ço gl.o!'lOSO da milde supplica, tenha Sua Magestade decidido irremonar~hla, um grao de conslderaçao 'pohtlcíl en,tre vogalmenle ausentar· se de nós, seja ao menos deas naçoes da Europa, a qual.ene por SI s6 .não pode pois' de consolidada neste paiz a nova constituiçãõ
ter, e lbe comrnUlllca o BraSIl.
para resolver muitas duvidas, que necessariamente
« 3.- paneI' _d9minflr o atlantico e o commercio occorreráõ na sua applicação, ou, emfim, que Sp
do mundo, dando as mãos aos Estados-Unidos da digne esperar pela decisão das côrtes, que certaAmerica.
.
mente hão de occupar-se do ponto essencial da séd
«( Era, pois, 111m. senado, a politica reconhecida da monarchia.
e COI-rente níl Europa que a côrte portugueza se I, - «( -Deos guarde a V. S. Rio de Janeiro, 20 d~
perpetuas~e no Brasil, porque o Brasil é hoje o ver- Março de 1821. ) -(Assignados.)
XVII
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JIAGESTADE DEPOIS DA lIIANIFESTAÇA:O DO povo
IDÉAS DE DISSSOLVER AS CÔRTES DE LISBOA

No entanto, por um decreto pouco reflectido,
determinou el-rei que na tnrde do dia 20 de Abril
de f82f, sabbado da alleluia, se procedesse á reuSua MagesLade desde o dia 7 de Mal'ço que vivia nião dos eleitores de parochias na praça do comcompungido, e uma i1l1ustre e nohre senhora (*) me mercio, aHm de elegerem os eleitores de comarca e
af'firmou tê-lo visto ás vezes cborar, pelo pezal' que estes os deputados para ii constituinte de Lisboa.
tinha de deixar o Brasil, onde se havia sal vado do
Para isto se expedia aviso ao cOl'regedor -da cofuror dos francezes, onde fôra coroado rei e onde marcn, que scrviria de presidente do collegio eleitoera idolatrado por seus suhditos.
ral, ao mesmo tempo enviando-se-lhe uma lista dos
Sua Magestade, em presença da mnnifcsLação do ministros de Estado da creadn. reKencia do Brasil,
povo e de não fazer mais cabedal de Portugal, teve dizendo-se-lhe que seria livre aos eleilores as obserllensamentos de dissolver as côrles porluguczns, e vações sobre os taes ministros, porquanto desejava
persuadio-so que João Severiano Maciel da Costa el-rei que o ministerio fosse do agrado do povo,
teria a habilidade para a eXl'cução do seu pensa- porque o não queria constrangido.
mento, visto ter mostrado pericia na administração
O ediücio da praça do commercio se havia acade Cayenna. Para isso o nomeou embaixadol' de bado de pouco, e se encheu hermeticamente de pesPortugal em Roma, para encobrir a sua viagem á soas, fazendo-se secrctarios da mesa sem seremEuropa; e este plano malogrou-se por ter João Se- eleitos José Clemente Pereira e Joaquim Gonçalves
vcriano arrihado a uma das Ilhas, e só chegou á Ledo.
- Lisboa quando, pelas circamstúncias dos aconteciNo intervnl10 do apuramento do escrutinio nada
mentos dos dias 21 e 22 de Abril foi forçado
houve de notavel; porém, assim que o presidente
a pal,tir, depois de el-reijá se achar em Lisboa.
leu o aviso regio e a lista dos ministros mandada
Sua Magestade, que sempre estImou a João Se\'e- por el-rei, o povo qUél dentro estava gritou que não
riano, logo que este voltou do desterro em que es- querin os ministros nomeados pelo rei, e que o colteve por algum tempo, mandado pelas côrtes faccio- legio eleitoral proclamasse a constituição hespasas de Lishoa, teve com el1e conversas e planos nhola de 1R12.
para fazer cabir a constituição do Brasil, e o unir a
O presidente, sorpl'ehendido por tão desusado
Portugal, como cm outro lugar mais de espaço con- insulto
l'eiLo por anarchistas á magestade real, atertarei.
lado, propôz ao collegio, que tambem se achava no
mesmo eslado; sem a menor observaçãO, immeREUNIÃO DOS ELEITORES ]X! PRAÇA DO COilnlERCIO DO RIO diatamen te foi proclamada a mencionada constituiDE JANEIRO
ção hespanhola para a regencia do BI'asil, emquanLo
a assembléa constituinte de Lisboa não desse a
constituição promettida. Lavrou-se acta de tudo, na
Thomaz Antonio de Villa-Nova Portugal, bomem qual assignárão o presidente e os eleitores, tenuimuito de bem, e que chegou a ser ministro de 1.0- nando-se o acLo pelo juramento.
das as pasLas, e fiel amigo do Sr. D. João VI, e um
Os perturbadores da ordem publica, não contendas mais dedicados amigos do Brasil (**), foi o tes com o que acabavão de pratiCaI', em altas vozes
que mandou vir de Lisboa os livros da bibliotheca requerêrão ao presidente pal'a que mandasse prodo infantado para o estabelecimento da ])ibliotheca ceder á eleição de cinco mombros(*), para irem á
publica do Rio de Janeiro, cl'eou o musêo nacional quinta. da Boa-Vista, em S. Christovão, afim de inno mesmo eelificio onde hoje se acha e fez outros timarem a ~l-rei a resoluçãO do povo, e ao mesmo
heneficios, e quem aconselhou ao SI'. D. João VI que, tompo que se üzesse desemharcar da escluadra, que
se tivesse ele escolher um dos dous reinos, Portugal estava prompLa pala levar o rei para Lisboa os coou o Brasil, que prefel'isse a posse deste vasto con- ~ fres publicas por pertrncerem ao Estado do Brasil}
tinente, nào só pela grandeza territorial, como pela o que se executüu.
posiç~o. gr.ographica ~ riquezas naturaes que possue,
Os anarchistas, receio os que el-rei, em presença
amel1~dude .elo seu cltma e pelo futuro lmlhantc que dos movimentos do dia, sahisse barra fóra, dirigilhe p[esenl~a..
,;"
rão-se ao commandante das ar'mas, e lhe. ~irão
. Sendo dlfü,cll a lesoluç~o de.se m,an~.ar o plln- para que mandasse ordens terminantes á taleza
cIpe . D. P~dlo .de .Alcaotala par.l POltutlal, H~ando de Santa-Cmz, aOm de não deixar sabit' a esquadra
eI-rel aqm, prIDcIpulmente ~a elfe:\'cscenCla ilo sem que fossem restituidos os cofres do E tado(**),
um~ revolução, o Sr. ~. Joao VI, .de:l~rezal~do o ao que respondeu o com mandante elas armas que
co~selbo do seu DeI aml"o,. tomou <l le~o~uçao de só recebia ordens de SUl!. MaO'estade.
retIrar-se parn Portugal, deIxando no Bras)l, como
ti
seu lugar-tenente, o pI'incipe O. Pedl'o, c a seu I. No .en~anto o coronel ManoeI José de Momes,
lado Thomaz Antonio, qllerendo que elle ti\'e se mdo mtlmar ao. governador da fortaleza de SanLaum conselho a quem reconcsse nos negocias ur- Cruz, na volta fOl prrso com todas as pe!>soas que o
gentes.
ilcompanhárào por ordem de eI-rei, sendo o execuSUA

TEVE

(*) ti. Exma. Sra. marqueza de Jacarepaguá, que foi
educada no paço e vivia na familiaridade da C:.lmareiJ'amór da rainha-mãi.
/
(") Vide a 1 a serie do B1'asil Hisf01'ico, 1864, no artigO-Thor..laz Antonio ele ViIla-Nova Porlugal-e a biographia do conselheiro Drummond,

(*) Os membros da cemmissão nomeados forão o de.sembargador Antonio Hodrigues Velloso de Oliveira, o general Curado, o coronel lanoel José de torae e mais
dous individio .
(") O povo cantarolava algumas Irovas, cujo estribilho era:
6
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tor da prisão o tenente Souto, pertencente ao corpo
de dragões do Rio·Grande do Sul, que os recolheu
presos á mesmaJortaleza de Santa-Cruz.
Tudo inspirava terror, porque a noite eslava chuvosa e a cidade em anarchia; el-rei, em presença
de u.ma deputação que lhe vinha pedir a ~ntrega
dos cofres publicos, vendo que 'estava trahldo, fez
vêr aos membros da deputação, que elle se não tinha apoderado dos cofres, e sim que aceitava a
constituiçãO hespanhola, ..e para j ustifical' as su~s
pura'> intenções, fez enVIar um decreto ao pI'esldente do collegio eleitoral.
Chegando ao conhecimento de el-rei o que se
passava na praça do commercio, e na rua Direita,
mandou ordem para que fosse dissolvida as reuniões, fazendo marchar a força armada, a qual, abusando, como as mais das vezes acontece, das QL'dens
que levava, achando dissolvida a reunião, e apenas
dentro do edificio da pl'aça do commel'cio alguns
eleitores e cidadãos, que assisLião aos trabalhos por
curiosidade, pela madl'ugaJa, entl'ando de bayonetas caladas, forão ferindo a uns, matando a outros e
fazendo a muitos pul~rell1 pelas janellas, e a o?,tros
atirarem-se ao mal', como aconteceu a Jose Nogueira Soares, e a outros que morl'êl'ão afogados (*),
e na mesma occasião fazendo fogo para dentro do
edificio sacrificárão mais algumas vidas, como a
do commerciante Miguel Feliciano de Souza, filho
da ilha do Fayal, conhecido pelo alcunha de hnag1'e, com armazem de molhados á rua cre S. Pedro,
logo abaixo da rua da Quitanda, o qual, enthusiasmado pelas idéas liberaes. mandou coUocar na rua
Direita uma pipa de vinho para quem quizesse, e
muita parte tomou nesses acontecimentós.
Este facto lamentavel foi muito exagerado por
uns e por outros referido com criterio, sendo quasi
todos unanimes na versão de que tinha sido mandado fazer pelo principe real D. Pedro de Alcantara,
aconselhado pelo conde dos Arcos, com o designio
de amedrontar a el-rei e accelerar-Ihe a partida,
visto todos reconhecerem a má vontade ~m que elle
estava de deixa~ o Brasil.
O corpo de al'lilhal'ia, que tambem se achava em
frente do edificio da praça; não deu fogo para dentro, porque um official, desviando cpm fi e. pado. o
morrão que um soldado tinha na mão, impedio que
eUe fizesse o mal que desejava.
A Gazeta do Rio, referindo os acontecimentos do
dia' ''1 Abril, em seu n. 33 de quarta-feira 25 de
Abri.
1821 diz:

« ~onfessamos ingenuamente que nos empregavamos de antemão a sentimentos de jubilo por uma
acisada eleição, e nos felicitavamos do desempenho
de tão grato dever. Mas quanto sào errados os juizos dos homens! Malogravão-se as nossas esperanças, e na dôr mais pungente devemos ser fieis expositores de aconteci mentos desastrados que ti verão
origem na inconsidel'ação, progresso, na exaltação
dos sentimentos iJlegaes, e sim em desgraçados que
a maior vigilancia não pudera antevêr.
l( Havendo procurado com o 'maiot' desvelo a
verdade, sempre nosso norte, referiremos quanto
extrahimos de fontes legitimas.
« No dia 20 do corrente constou ao Exm. marechal, encarregado interino do governo das armas da
côrte, qne alguns habitantes desta cidade o accusavãg, de querer servir-se da força armada, sob pretexto das honras funebres devidas ao marechal do
exercito João Shadwell Connell, impossibilitados
pelas sagradas ceremonias que se celebrál'ão nos
dias antecedentes, e querendo o dito Exm. general
remover de si toda a suspeita e mostl'ar a franqueza
com que sempre obrava, em consequencia das benignas iutenções de Sua Magestade transferio as ditas honras funebl'es para depois dos dias de festa.
« Prevenido no dia seguinte de que pessoas mal
intencionadas espalhavão pelo povo que nào havia
unanimidade de sentimentos de adhesão a pessoa
de Sua Magestade e á causa publica na tropa de i" e
2a linha, assim da divisão do Brasil, como da auxilia.dora, convocou na sala do real tbeatro de S. João
toda a officialidade, e depois de lhes annunciar
quaes erão as intenções de Sua Magestade e recommendar que ninguem devia afastar-se da linha constitucional, sem faltar ao seu dever, terminou prestando o juramento seguinte, a que toda a tropa
corespondeu de maneira a mais plausivel : - A mór

obediencia ao nosso soberano, plena confiança nos
nossos 1'epresentantes. Assim () promettemos e juramos pelo nossa palavra de honra, a mais sag1'ada.

li Em todo o mencionado dia o Exm. general não
deu ordem alguma, além de recommendar a de i9
de Março, que J?l'ohibe a sahida dos soldados dos
seus quarteis depois do toqne de recolher, e augmental' as palrulhas para a tranquillidade publica.
li Chegou o momento em que,
convocados os
eleitores na pra\a do commercio, presidindo o desembargador ouvidor da comarca, devião proceder
ás augustas fllncções de que erão encarregados.
« Os amigos da ordem, aguardando em silencio
« Havendo dado nos numeras precedentes quanto o resultado d'3quclla augusta asscmbléa, quando por
dizia respeito á convocação do povo para as elei· inexperada fatalidade, inimigos da causa publica
ções dos compromissarios, preferindo as interes- soffl'egamente procuravão medidas violentas e prosantes noticias á publicação dos seus eleitores, es- videncias arrebatadas. DiscUl'sos insediosos, vozes
Jleravamos anciosamente o momento de communi- tU.JlluJtuosas,. substitlli~ão a tranquillidad~ e sangue
cal' aos leitores a lista dos eleHores de provincia e fJ:JO ne?essanos e~ deliberações de tanta Importandeputados, que legitimamente devião defender os -Cla. Objectos alhe!os daquell~ .assem,bléa, e portanto
direitos que a constituição jurada por Sua Mages- nuHos, succedêrao aos legltll~oS fIOS a que ella se
tade outorgasse a cada um dos cidadãos!
propunba, e rumores anarchICos l'esoárão no que
deveria ser o sagrado alcáçar da liberdade.
(, Abster-nas-hemos de particularisar circums« Olho vivo e pé ligeiro,
tancias desairosa.' .e nos o~cupa~'em.os s~men~e
« Vamos á nao buscar o dinheiro. II
daquelles factos ln~ls notavels, cUJo sllenclO serIa
condemnavel em CIdadão que ama a verdade e é
(') Dppois deste acontecimento o edilicio da praça do inabalavelmente aferrado ao verdadeiro amor da
commercio ficou abandonado pelos commerciantes.
I patRa.
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DAS CO STITUlÇÕES
II Uma circumstnncia digna de referir-se, é que
nesta noite a junta dos eleitores, á i~stancia do
povo enviou dous dos seus membros a mdagar do
Exm: general das armas o motivo por que a tl'opa
estava em armas, particularmente o batalhão n. 11,
e sendo respondido pelo aj udante de ordens, em
ausencia do mesmo Exm. geueral, que nenhuma
ordem havia a este respeito, e que e11e ~esmo passava a examinar o facto, o que na reahdade fez, e
vollando prom.l?ta ente a ~ar segurança .de que
apenas o menCIonado batalhao tomára melhdas de
prel enção ar.hou segunda deputaçã?,. e tendo ehegadQ o Exm. general este se dmgIO á praça do
commercio, onde Luiz .Dupmt, e.m ?ome do povo,
lhe intimou, da maneHa a m~ls msolente! que
desse conta de tudo qU:llltO tmha determmac10
naquelle dia.
« O general, qne sómente allenta\a ã, tranquilJidade publica, responrleu COI~ a .sua. costumada
franqueza; porém não satisfellos com ISSO se abalançárão a exigi r rlell~ uma .ordem ~os governado·
res das fortalezas .para ImpedIr a sahIda deste porto
de qualquel' embarcação de guerra ou mercante,
nacional ou estrangeira, accusan~o·o a? mes~lo
tem-po de lhe fallar de uma mauelra equIvoca e 11lusoria.
l( Repugnando
o EXlU. general a.expedir semelbante ordem, exigio que se lavrasse lermo desta
violencia, que se mandasse a Sua J\Iagestadc, de
quem elle general sóme~te cumpria as det~rminações, Perguntando depols ao povo se queria delle
mais alguma cousa, se recolheu ao seu quartel.
« Entretanto, em consequencia das instancias e
representação dos partidarios, os eleitores passárão
a fazer um termo de juramento, em que pedião a
Sua Ma"estade a adopção interina da constituição
hespanh~la até a installação da constituição em que
se occupão as r.ôrtes, actualmente em Lisboa, e uma
deputação composta de cinco membros, encarregada de apresentar a Sua Magestade este)uramento,
obteve o de~reto .qu.e neSSil mesma nOIte acc~lerad3'mellte se Impl'lmIO, e que é do theol' segUlnLe:

Decreto
« lia vendo tomado em consid~ração o termo de
juramento que os eleitores parochiaes desta comarca, a instancias e declaração unnnime do povo
della, prestárão á constituição hespaübola, e que
fizerão subir á minha real presença, para ficar valendo interinamente a dita constituição hespanhola
desde a data do presente decreto até a insta11ação
da constituição em que trabalhão as côrtes actuaes
de Lisboa, em que eu houve por bem jUl'ar com
toda a minha côrte, povo e tropa, no dia 26 de Fevereiro do anno corre te; sou servido ordenar que
de hoje em diante se fique estricta e litteralmente
observando neste reino do· Brasil a mencionada
constituição deliberada e decidida pelas côrtes de
Lisboa.
« Palacio da Boa-Vista, aos 21 de Abril de 182L
-Com a rubrica de Sua Magestade.

(( Porém esta condescendencia de um seberano,
que tem o fito na felicidade de seus povos, não
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socegar os espiritos inquietos. Em desordenadtl; efi'ervescellcia pas~árão a ulteriores eleições
alheI~s do seu fim, sancclOnadas por Sua Magestade,
e que farão el11baraça~as por um partid~ n~ais prudente, como contra rIOS á mesma conl:itltUlção que
reclama.vão~ e sustent!l~os.tumultuosamente P?r outros maIS VIOlentos e mImlgos do SOCl'gO publJc
« O Exm. general voltou outra vez á praça do
commercio, e chamando o presidente lhe intimou
da parte de Sua Magestade que, visto o estado de
perturbação e desordeI.il em que se achava aquella
sessão, e11a podia ficar adiada para o dia seguinte
afim de atalbar maiores excessos. O povo alvoroçado respondeu que lhe comlava que no Rucio estava formado o batalhão n. 15, ao que o general
respondeu que o ignorava, mas que partia a informar-se e a recéber as ordens de Sua Magl'slade..
«( Foi·lhe ordenado que marchasse com a força
armada e que a postasse nas proximidades da pl'aça
do commercio, fazendo intimar aos eleitores que
Sua Magestade determinava que se desse por acabada aquella sessão, prendendo todos os cabeças de
motim, cujos nomes lhe forão dados e lhe erào bem
conhecidos, assim como todo:; os milital'cs que alli
se achassem fôra dos seus corpos em contravenção
das ordens.
« Postada a tropa na praça dos Mineiros e rua
Direita, e tendo conhecido que a sessão estava acabada, mas que ainda se achavão homens dentro da
sala e mesmo populaça, a qual, vendo a tropa, pretendeu. escapar·se, tornando-se desta sorte suspeita,
mandou avançar a 6" companhia de caçadores para
to~ar a embocadura ~a rua do Sa~ão e.impedir a
sahida dos que estavao dentro. FOI entao que u~
dos caçadores, postado na entra~a da praça, fOI
apunhala~o por um dos que estavao dentro, o que
deu motlyo a que os seus camaradas, sem esper~I
ordem alguma, matasse~ aquell~ homem, e depo:s
outro PuX?U por uma pIstola, dlspal'ou-a, m1,1s nao
matou a llinguem.
(c Apezar
disto o batalhão continuou a marchar
socegadamente, porque assim lhe tinha sido ordenado; mas neste mesmo tempo. veio á parLa um
dos eleitores e fechou-a, e então os ofliciaes, não
podendo conter os soldados, tão atrozmente atacados, teve lugar uma descarga de 4.0 tiros de espingarda, e depois os mesmos soldados matárão algumas pessoas a ferro frio.
« A não ser esLe inexperado assassino do soldado,
que cumpria os seus deveres, esLava ordenado que
o brigadeiro quartel-mestre general fosse assim inLimar aos eleitores (se ainda persistissem em sessão) as ordens de Sua Mage tade acima mencionadas, o que mesmo não tel'ia lugar, visto já não
estarem em sessão os eleitores, a operação se reduziria sómenLe a capturar os suspeitos de revolucionarias e amotinadores, e dispersar o resto do povo.
Mas aquelle acontecimento desgraçado, além de
malograr tão pacificas disposições, se mostrou ainda
premeditado, não só pelas petições que se encoutrárão, requerendo a constituição hespanhola, mas
tambeIll pelas muiLas armas que deixárão na fuga
muitos dos que .escapárão, como floretes e terçados,
que os soldados apanhárão na sala e que se achão
em deposito.
.
II Depois do referido, a força, que se compunha
de duas brigadas, marchou ás 5 horas da manhã l
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« Neste governo será o eonde dos Arcos ministro
e secretario de Estado dos negocias do reino do
Brasil e negocios esh'angeiros; o conde de Louzã
D. Diogo de Menezes mmistro e secretario de Estado dos negocias da fazenda, como actual é; serão
secretarias de Estado interinos: o marechal de
campo Carlos Frederico de Caula na repal'tição da
guerra, o major-general da armada Manoel Antonio
Este decreto de 22 de Abril de 1821, que de- Farinha da repartição da marinha.
clarou nu110 todo o a8to feito no dia 2'1, é da força
« O Principe Real tomará as suas resoluções em
e theor seguinte:
conselho, formado dos ministros de Estado e dos
dous secretarios de Estado interinos, e as suas detel'minaçôes serão referendadas por aquelle dos miDecreto
nistl'os de Estado ou secretarios da competente repartição, os <luaes ficarM responsaveis.
« Sendo indispensavel prover ácerca do gove).'no
(( O PrinCIpe Real terá todos os podel'es para a
e administração deste reino do Brasil, donde me administrllção da justiça, fazenda e governo econoaparto com vivos sentimentos de saudade, volLando mico; poderá commutar ou perdoar a pena de
para Portugal, por exigirem as actuaes circumstan- morte aos réos que estiverem incursos nelIa por
das politicas, enunciauas no decreto de 7 de Março sentença; resolverá todas as consultas re~ativas á
do corrente anno, e tendo eu em vista não só as administl'ação publica.
razões de publica utilidade e interesse, mas lambem
« Pro\"erá todos os lllgal'es de letras e officios de
a pal'ticular consideração que merecem estes meus justiça ou fazenda, que estiverem vagos ou venhito
fieis vassallos do Brasil, as quaes instão para que a vagar, assim como todos os empregos civis ou
eu estaheleça o governo que deve rege-los na minha militares, entrando lú~o por seu decreto os nomeaausencia, e emquanto não chega a constituição, de dos no exercicio e fruIÇão dos seus lugares, ameias
um modo conveniente ao estado presente das cou- ou empregos, depois de pagar os novos direitos,
sas e á cathegoria politica a que foi elevado este ainda quando os respectivos diplomas devão ser
paiz, e capaz de consolidar a prosperidade publica remettidos á minha I'eal assignatura por serem dos
e particular: hei por bem e me praz encarregar o que exigem esta formalidade, a qual nas cartas e
governo geral e inteira administração de todo o patentes será indispensavel. Para a prompta expereino do Brasil ao meu muito amado e prezado dição dellas P?derá o PI'incipe não só assignaros
filho D. Pedro de Alcantara, príncipe real do reino alvarás, em VIrtude dos quaes se passão as cartas,
unido de Portugal, Brasil e Algarves, constituin- mas tambem conreder aquellas dispensas que por
do-o regente e meu lugar-tenente, para que com estylo se concedem para os encartes.
tão proeminente titulo, e <segundo as instrucções
« Igualmente proverá todos os beneficios curaque acompanhão a este decreto, e vão por mim as- dos ou não curados e mais dignidades ecclesiastisignadas, governe na minha ausencia, e em quanto cas, á excepção dos bispados; mas poderá propela constituição se não estabelece outro systema pôr-me para eUes as pessoas que achar dignas.
de regimen, todo este reino com sabedoria e amor
« Poderá fazer guerra oífensiva ou defensiva
dos povos, '
contra qualquer inimigo que atacar o reino do Bra« Pelo alto conceito que fórmo da sua prudencia siJ, se as circumstancias forem tão urgeutes que se
e mais virtudes vou certo de que nas cousas do go- torne d~ summo prejuizo aos meus fieis vassatlos
verno, firmando a publica segurança e tranquilli- deste remo o esperar as minbas reaes ordens, e
dade, promovendo a prosperidade geral e corres- pela mesma I'azão, e em iguaes circumstancias, popondendo por todos os modos ás minhas esperanças, derá fazer tregoas ou qualquer tratado provisorio
_
se haverá como bom principe, amigo e pai destes com os inimigos do Estado.
« Finalmente, poderá o Pl'incipe confel'ir, como
povos, cuja saudosa memor a levo pl'Onfudamente
gravada no meu coração, e de quem tambem espero graças honorificas, os habitas das tres ol'dens milique pela sua obediencia ás leis, sujeição e respeito tares, de Cbl'islo, S. Bento de Aviz e S. Thiago da
ás autoridades, me recompensaráõ do grande sacri- Espada, ás pessoas que julgar dignas dessa distincficio que faço, separando-me de meu m~o primo- ção, l?odendo concedel'-lbes logo o uso da insignia
genito, meu snccessor do tbrono, para lh'o deixar e as dl~pel1Sas do estylo para a profissão.
como em penhor do apreço que delles faço.
(( No caso impl'evisto e desgraçado (que Deos
« 0 mesmo PdnciIJe o tenha assim entendido e não perrnilla que aconteça) do faUecimento do
e~ecutará, mau.dando expe~ir as necessarias parti. Principe Real, passará logo a regencia do reino do
clpações. PalacJO da Boa-Vlsta. em 22 de Abi'il de Brasil á Princeza Real, sua esposa o minba muito
1821.. -COf9 a rubrica de Sua Magestade.
amada e prezada nora, a qual governará com um
conselho de regeBcia, composto dos ministros de
Estauo, do presidente da mesa do desembargo do
Insi1'ucçues a que se refere o meu 1'eal decreto de 22 de paço, do regedor das justiças, e dos sccretal'ios de
- Abril de 1.821
Estado intel'iúos nas repartições da guerra e marinha; será presidente deste conselho oministt' o
de J!:slado mais antigo, o esta rogencia gozará das
« O Principe Real do reino unido toma o titulo meSlDas faculdades e autoridades de que gozava o
de Principe Regente e meu lugar-tenente no go- Principe Real.
vemo provisol'io do reino do Brasil, de Que fica en« Palacio da Boa-Vista, em 22 de Abril de '1821.
carregado.
-R"EI. »

a primeira para o largo do Paço e a segunda para o
do Rocio, onde pelo meio-dia lhes foi lido o decreto
de Sua Magestade revogando o já mencionado.
« Estas tropas ficárão alli estacionadas, e á noite
a maior parte se recolheu aos seus quarteis, ficando
tudo em tranquillidade. ))

DAS CONSTITrnçÕES

Ilizmente este pernicioso veneno não tem infeccionado senão uma pequena parte dos meus vasOs acontecimentos dos dias 21 e 22 de Abril de- salios.
cidirão definitivamente da partida de el-l'ei para a
li Afastai-vos dos perversos que com fins sinisEuropa, e isto assentado, no dia 24 deu beija-mão tros abusão da vossa credulidade, e vos enganão
a todos os que o quizesEem comprimentar e despe- maliciosamente com a vontade geral da nação,
dir-se delle, concorrendo todo o Rio de Janeiró (*) quando elia é sómente a dos amotinadores; que,
a beijar-lhe a mão e a comprimenta-Io, e todos pre- no meio de concursos, levantão vozes tumultuosas,
senciárão o semblante abatido do bondoso sobe- que outros machinalmente acomp'inhão, sem iotelrano e a cumpção de sua aTma, signal evidente ligencia do que eBas designão. Acautelai ·vos desses
das saudades que lhe espedaça vão o coraçào. 'fra- pedidos, e, quando vos perseguir'em com suas pertava a todos sem distincção, com a ternura de um suasões, evitai-os, desamparai-os, abandonai-os,
pai que se retira.
. fugi.
P~r~ .mostrar:s~ .qual era, e do quanto se havla
li Ide procurar o conselho na prudencia dos cisens~blhsado, dI~lgIO dua~ proclamaç.ões, data~as dadãos bem morigerados, a tranquillidade na justa
do dIa 23 de Abfll, aos ,habitantes do RIO de Janell'o observancia das leis e no cuidado das autoridades
e ao corpo milItar da corte.
que vigião, e a vossa propria segurança e de vossas
famílias no desvio de ajuntamentos clandestinos e
perigosos.
El-I'ci aos luibilanfes do Rio de Jaluíl'o
(( Portuguezes, só é patriotismo aqueBa heroica
paixão que tende ao bem e gloria da patria; e quem
C( Quando eu, solicito da vossa segurança, tran- olfende as leis e o publico socego, e se constitue arquillidade e prosperidade, estabelecia com circuns- bitro do poder supremo, não é amigo do Estado:
pecção e madureza o governo que devia reger-vos antes concorre para sua ruina. Illudirão-vos com
depois da minha retirada para a nobre e leal cidade dil'eitos que não vos competem. Os eleitores das.
de Lisboa, para onde exigem circumstancias pon- parochias só os tinhão para a eleição dos de coderosas e politicas que eu transfira a séde da mo- marca, e o povo nenhum mais tinha depois de eleinarchia, e encarregava o meu muito amado e pre- tos os compromissarios.
zado filho o Principe Real da regencia deste reino,
li Descançai tranquiUos na sabedoria e firmeza
com amplos poderes e com instrucções sufficientes, do governo, na execução das leis e na pratica dos
capazes de produzir e promover o vosso bem e fe- vossos' deveres, e esperai as uteis reformas e melicidade geral, e correspondente aos fins por que o lhoramento das mãos dos que as podem dar; espeelevei á cathegoria politica com que se acba, e es- rai que a constituição, que se está fazendo sobre
perava que a vossa saudade pela .minha ausencia se bases solidas e legaes venha estabelecer a libermoderasse, deixando-vos o herdeiro e successor da dade que é compativel com as leis, e consolidar a
monarcbia, de cujos bons desejos e virtudes con- vossa prosperidade e de todo o reino unido. A lifiava a vossa prosperiãllde; vejo com muita magua berdade, que não é assim regulada, degenera em
e desprazer que pessoas mal intencionadas, hallu- licença e produz a anarchia, o maior de todos os
cinando e seduzindo alguns de vós, pretendêrão males politicos.
que se proclamasse a constituição hespanhola, para
cc Confiai nos cuidados do governo, na benevaser guardada desde já, contra a solemne proclamaleneia
e prudencia de meu muito amado e pI'ezado
ção do dia 26 de Fevereiro do corrente anno, e j ufilho,
o
Principe Real; vivei segundo as regras que
ramento que eu e todos vós prestámos de se observos prescrevem as leis e sereis felizes, como vos
var a que se está fazendo em Lisboa.
deseja o vosso rei, que vos tem regido com suaviC( Portuguezes,
esta sediciosa machinação, feita dade e amor verdadeiramente paternal.
á face dos eleitores das parochias, teve por fim il(C Palacio
do Rio de Janeiro, em 23 de Abril de
ludir-vos com a supposição da representação na- 1821.-REI. )}
cional; esses perturbadores da ordem publica e
fautores da anarchia abalarão os fundamentos da
Não obstante o Sr. D. João VI ter recebido uma
monal'chia, postel'gal'ãO a fé e santidade do jura- carta de Manoel Pires Esteves dlt Fonseca, juiz do
mento que todos demos, quizel'ão perverter e cor- povo da cidade de Lisboa, datada de 11> de Feveromper a fidelidade da tropa, e attentarão contra a reiro de 1821, na qual manifestava os sentimento
minha real autoridade e governo estabelecido, que de obediencia e lealdade a Sua l\Iagestade, que vem
não póde nem deve sofi'rer outras mudanças senão trancripta no n. 8 da Gazeta E;ctl'aordmaria do Rio
as que legalmente se estabelecerem na constituição de Janeiro de 26 de Abril, Sua Magestade não queque se fizer em Lisboa pelas côrtes.
ria ..bir do Brasil, e sim estabelecer' no Rio de Ja(( Felizmente não forão avante os seus sediciosos nehu a séde perpetua da vasta munarchia portuprojectos, porque o corpo militar não quiz apoia- gueza, e só, como já disse, por obediencia as cirlos nem del'endé-Ios compromeLtendo a sua honra e cumstancias e aos conllictos que se derão, foi consfidelidade; felizmente pela bem regulada disciplina trangido a embarcar na madrugada do dia 25 de
e moderação delle se acautelárão paixões e furol'es Abril (quarta-feira) de 1821.
de partidos, que podião até produzir motins furioSabe-se que o rei fez o seu embarque na madrusos e de muito mais funestas consequencias; e fe- gada do dia 25, por ser nesse dia o em que a rainha D. Carlota Joaquina fazia annos, e, sendo de
grande gala, elle não queria festeja-lo e nem dar
(') Vide no Bmsil Histol'ico, -1- serie, anilo de 1864, a beija-mãO, e por isso embarcou de madrugada para
bordo da náo D. João VI.
.
biogl'aphia do conselheiro Drummond.
PRBLUDIOS
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Para provar o amor e dedicação que o povo tinha ao Sr. D. João VI, de quem era extremosamente amigo (faBo do povo brasiieiro), infinitas
pessoas o forão comprimental' e beijar-lhe a mão
generosa.
Thomaz Ant,onio de Villa-Nova Portugal não queria sa"oir do Brasil (*); mas, acompanhando o
rei a bordo da náo D. João VI, Sua Magestadf' não consentio que elle voltasse para tena, "e,
assim forçado, mandou cb,amar ao seu particular
amigo Antonio de Menezes Vasconcellos de Drummond (hoje conselheiro e o nosso mais illustrado
diplomata) e o encarregou de todos os seus negocios particulares.
O Sr. D. João VI conhecia perfeitamente que o
Bra-il, na sua ausencia, aproveitando-se dos movimentos poli tiros de Portugal, caminharül. para a
Slla emallcipacão e definitiva independencia, e nessa
convicçrlo aêonse1hou a seu filho o principe D. Pedro de A~cantara o prolledimento que rleveria ter,
isto é, que se puzesse á"frente da me"ma independencia caso' sto acontecesse; o que realmente acoI).teceu pelas imprudencias e loucuras das côrtes portuguezas, e priucipalmente com a deliberação nellas
tomada de mandar retirar do Brasil o Principe Regente, a pretexto de o fazer viajar pela Europa (**).
PARTlIJA DO REI PARA LISBOA

No dia seguinte, 26 de Abril, pelas 6 horas da
manhã, começou a náo D. João VI, que conduzia
Sua Magestade, a suspender o ferro, e o mesmo fizerão todos as outras embarcações de que se compunha a esquadra, e ás 6 horas e tres quartos se fez
á vela, salvando a fortaleza da ilha das cobras e todas as mais; e com bello dia, e vento NE. fresco e
aturado, presenciado por todos os habitantes da
capital, fazendo-se ao mar, desappareceu á vista
da multidão de povo:, que ficava saudoso p'elo
amado rei que tinha residido no Rio de Janeiro
"
quasi 14 annos.
A esquadra compunha-se da náo D. João Til,
commandante da esquadra o conde de Vianna, e da
náo o capitão de mar e guerra Joaquim Epiphanio
da Cunha.
Fragata Real Ca?'olina, commandante capitão de
fragata João Bernardino Gonzaga.
Charrua 01'es~, eommandante o capitão-tenente
Antonio Joaquim do Couto.
P?'inceza Real, Conde de Peniche e outras.
S. M. l!.l-rei o Sr. D. João VI chegou á Lisboa no
dia 3 de Julho de 1821, ás 9 horas, com todos os
navios que o acompanhárão do Rio de Janeir'o (*).

o PRINCTPE REGENTE PROCLUrA AOS HABITANTES DO BRASIL

NQ mesmo dia em que sabia S. l\L El-rei para
Lisboa, o Principe Regente e seu lugar-tenente
proclama aos habitantes do Brasil nestes termos:
• cc A obrigaç~o de altender primeiro que tudo ao
mteresse geral da nação forçou meu augusto pai a
deixar-vos. e a encarregar-me do cuidado sobre a
publica felicidade do Brasil, até que de Portugal
chegue a conslihJiçãO e a consolide.
«( E julgando eu mui conveniente nas presentes
circumstancias que todos, desde já, conbeção quaes
sejão os objectos de administração geral, a que especialmente attendel'eis, não perco tempo em manifestar que o respeito austero ás leis, vigilancia
constante sobre sens explicadores, guerra contra as
ambages com que ellas se desacreditão e enfl'aquecem, sel'ào os objectos da minha primeira aUenção.
(C Altamente agratlavel me
erá antecipal' todos
os beneficias da constituição, que puderem seI' conjugaveis com a obediencia das nossas leis.
c~ A educação publica, que actualmentu exige o
maIS apurado desvelo do govemo, será attendida
com quanta efficacia couber em meu poder,
cc E porque em semelhante estado se achão a
agricultura e commercio do Brasil, não cessarei de
procurar quantas facilidades puder ser a favor de
tão copiosas fontes de riqueza da nação.
cc Igual attenção prestarei ao interessantissimo
artigo das reformas, sem as quaes é impossivel
promover liberalmehte a publica prosperidade.
(C Habitantes do Brasil! todas estas intenções sel'ão baldadas se uns poucos mal intencionados conseguirem sua funesta victorja, persuadindo-vos de
principios anti·sociaes destl'uctivos de toda a ordem,
e diametralmente contrarios ao systema de franqueza que desde já principio a seguir.-PRINCIPE
REGENTE. »

o PRI3IEIRO ACTO DO PRINCIPE REGENTE, LOGO DEPOIS DA
PARTIDA DO REI, FOI DESFEITEAR AO EX-Il'ITENDENTEGERAL DE POLICIA.

Na quadra, que fórma o vasto campo da Acclamação, outr'ora campo de Sant'Anna, entl'e as ruas
do Hospicio e Conde, até entestar ao lado opposto,
havia Thomaz Antonio de Villa- 'ova Portugal
mandado cercar e ajardinaI', e entre as arvores
existentes, que se havião plantado, sobresahião
muitas amoreiras, que erão destinadas pal'a ensaios
da criação do bicho de seda.
Este jardim estava a cargo e sob a inspecção do
intendente-geral da policia o desembargador do
(*) Vide o Brasil- Historico, ia serie de 186lt-Historia paço Paulo Fernandes Vianna, brasileiro; e o Principe Regente, que não era affecto ao intendente,
dos ministerios.
vindo de se despedir do rei, na manhã do dia 26
(**l Vide a discussão ~as côrtes de 1822.
de Abril, e desembarcando no arsenal mand~u que
(*l Contou-me o iIlustrado orador sagrado, o DI'. conego
Joaquim do Monte Carmello que-Fr. Antonio de Santa
Anna Gaivão-fundador do convento da Luz, em S. Paulo,
celebre por suas virtudes e pela vida edificante das religio- Lisboa o rei e a sua comitiva; eu ouço distinclamente os
sas que alli existem sob a regra de S. Francisco de Assis, tiros das fortalezas que o salldão. II Estas palavras forão
estando conversando com alguns amigos, disse-lhes, de- notadas, e tempo depois verificou-se que naquella hora
pois de alguma pausa: (( Lá vai entrando pela barra de entrava el-rei pelo Tejo a dentro.
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os carpinteiros o seguissem, e ao chegarem no
campo, então de Sant'Anna, mando.u derrubar. as
arvores e o mais, e desfazer o gradil de madeIra
que protegia o ajardinamento, e se retirou para
S. Christovào.
Paulo Fernandes, que tinha sido tão considerado
Sr. D. João VI, e tão respeilado durante toda
à sua vida, apaixonando-se po~ semelb~nte acontecimento, poucos dias sobrevIveu, pOIS no 1. 0 de
Maio, sendo fulminado de uma congestão cerehral,
instantaneamente falleceu, lendo 63 annos, 1. i me-,
zes, e um dia de idade, com 40 annos de serviço.
Foi Mmeado intendente-geral de policia no Llia 5
de Abril de ,1808 (*), e demittido no dia 26 de Fevereiro de i82L
PROVIDENCIAS QUE Sf; TO.IÁRÃO

Depois da proclamação, por decreto de 29 de
Abril abolia o oneroso imposto de 750 réis, que-se
pagava por cada alqueire de sal que ia para o interior do Brasil. Principiou-se a promover a criação
dos gados e dar incremento á industria nos !ugares
interiores do Brasil. Por decreto de 8 de MaiO augmentou-se os vencimentos da tropa, por outro decreto de 11 de Maio fez-se extensivo o decreto de 29
de Ahril ás provincias maritimss, ficando apenas
a contribuição de 80 réis por cada alqueire.
Por decreto de 13 de Maio determinou o Principe
que se não cob~asse !.?ais o iI?porto de 2 estabelecido pelo aI vara de 20 de AbrIl de 1.8i8, e que os generos despachados em qualquer das alfandegas do
Brasil ficassem isemptos das differenças que pudessem resultar da pauta da alfandega do Rio de Janeiro, se os generos fossem despachados para a capital do Brasil.
Deu outras providencias, de i6 e i9 de Maio,
mandando que fosse restituido o seminario de
S. Joaquim, destinado á educação dos orphãos pobres, e aunexou-lhe as suas rendas, e fez outros
beneficias, porquanto havia sido tomado para quartqis da tropa portugueza. Declarol~ por outro decreto, datado de 23 de Maio, que, desejando antecipar os beneficias da constituição para dar segurança ás pessoas, como o havia feito para com a
segurança das propriedades, e impedir os abusos
da legislação com as prisões arbitrarias, ordenou
que ninguem fosse preso em ol'dem por escripto
do juiz e culpa formada, excepto em flagrante delicLo, em que qualquer do povo p1de prender o criminoso, e outras providencias para ga!'antir o cidadão das violencias-e elo arbitrio.
Abolio pal'a sempre o uso das correntes, algemas
e grilhões, e os outros instrumentos de tortura,
impondo penas severas aos infractores das suas determinações.
%

ESTADO DE 5, PAULO EM

1821

1 o dia 23 de Março de 1821, por ol'dem do capitão-general João Carlos de Oeynhausen, se publicou

(*) Vide o Brasil Histol'ico, l' sel'ie, D. !lI, do i o de
Abril de i86ft.

5i

um bando annunciando o systema constitucional, e
pelo que antes da instaliação do governo provisorio,
no dia 23 de Junho de '1821., dBI'ão-se os seguintes
acontecimentos.
cc O sagrados direitos do homem, altamente
proclamados no reino de Portugal; os glàriosos
e memoraveis acontecimentos, que, sem interrupção, alJi se succedêrão, t~ndo electrisado os corações paulistanos, desp,erlárão neiles aquella nobre
emulação pela honra, que sempre caracterisou os
habitantes de S. Paulo, e lhes inspirárão um ardentissimo desejo de imitar tão generosos r3sgos de
patriotismo, já dignamente correspondidos em algumas províncias do Brasil.
cc Calcados desde seus principios por um inalteravel systema de despotismo, eDes não desconbecião seus direitos; cédendo, porém, ao duro imperio das circumstancias, sofIrião com resignação a
seus tyrannos e esperavão que a Providencia lhes
depararia em algum tempo J'avoravel occasião de
quebrarem os ferros de tão pesada escravidão.
Cl Logo ás primeiras noticias da regeneração de
Portugal as idéas Jiberaes se tornárão familiares entre todas as classes de cidadãos, e a organisação e
installação de um go,-erno provisorio, composto de
bomens sabios e ornados de patriotismo, foi um
voto geral.
« A opinião publica a favor desta assisada medida, que só deveria pr(\valener, e a l1nica que poderia ganhar ascendentes sobre os espiI'itos para os
pôr. ao abrigo de dissenções intestinas, tomou em
breve tempo uma força insuperavel.
cc Os males provenientes de um systema abusi vo
tinbão de tal sorte indisposto os animas, que toda
a interposição da parte do governador para con~o
lidar a confiança dos povos, já al)alada por anterIOres compnrtamentos, era inteiramente baldada.
Ene mesmo, intimamente convencIdo da sua impossibilidade para 011rar com energia, vendo-se
despopularisado, sem forçll physica nem moral para
fazer executar as leis, pedio por vezes ao miuisterio
a sua demissão; o que com a maior evidencia demonslrou a que gráo havia chegado a desconfiança
publica foi a sublevação dos soldados do batalbão
de caçadores da guarnição desta cidade no dia 3
deste mez de Junho.
cc A subordinação e o solfrimento marcárão sempre o caracter de ta tropa; ma~ stas YÍrtudes desappal'ecêrão logo que ella se persuadio que era
illudida. Soldados sem criterio, fasciuados _pela
prevençào, suppuzerão que o governador e a junta
da fazenda de proposito se negavão a fazer executar
o decreto em que Sua l\Iageslade lhes concedêra
aug') ento de soldo.
(\ Este decreto ainda não tinba chegado officialmente; mas a persuasão em que estavão que o de
7 de Março, em que Sua Magestade mandal'a jurar
a constituição, tinha sido supprimido, e de que o
de 24 de FeV'ereiro sô fôra publicado depoi que o
povo e tropa apresentál'ão uma attitude de insurreição, lhes fez crer que o lllesmo comportamento
se intentava a respeito daqnelle acima mencionado.
Em conseql1encia de laes idéas elles tomárão a armas, proteslando não as depô!' emquanto se lhe
não desse o augmento de soldo. Dous depl1tados da
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junta da fazenda, havidos por anti-constitucionaes,
farão designados como primeiras victimas.
«( O coração ainda oseilla de horror, imaginando os
attenLados que poderia perpetrar uma tropa indignada, sem freio, pelas ruas de uma cidade indefesa,
que não deveu sua salvação e tranquillidade senão
á corôgem e patriotismo do bravo capitão José Joaquim dos Santos, o qual, estando de estado-maior
desempenhando denodadamente seus deveres, expôz
a sua vida, oppondo-se aos desatinos dos soldadoo ;
e á força de persuasão e prâmessas conseguio restabelecer a boa ordem.
«( Estes e outros factos acabárão de convencer
aos poucos amigos do govemador que só um governo provisorio, constituido por unanime vonlade
e eleição do- povo e tropa, podel'ia résta belecel' a
confiança e reassumir uma força suflicienle para
conter os sold:lllos nos limHes da subol'dinllcão militar, e gerar 11111 nO])l'e civismo em todas as·classes
de cidadãos. Desde então, tornando-se geral a fermentação, só falLav3 quem desse o primeiro impulso para se realizar a suspirada mudança do go·verno.
«( Assim se passárão alguns dias de inquietação,
temendo-se por toda a parte uma completa anarchia, até que alguns patriolas, hem certos na unanimidade de sentimentos que animavão a todos os
cidadãos, determinárão aproveiI3l'-se da occasião
que a fortuna parecia deparar na reunião dos corpos milicianoS", convocados para a festividade do
dia 2{, e njuntando-se na manhã do dia 23 na praça
dos Pacos do Conselho tocárão rebate no sino da
camara; e dando vivas á religião, a el-rei e á constituição, proclarnárão um gOlerno provisorio.
« Esta noticia, levada rapidamente ao quartel do
l)n.talbão de caçadores, causou a mais forLe sensação. Sen chefe, o coronel Lazaro José Gonçalves,
não hesitou um momento em annuir aos \"otos dos
seus soldados, que marchárão logo em auxilio do
povo para a instaUação do governo provisorio.
« O coronel Francisco Ignacio de ~ouzn. Queiroz,
que então se achava com o seu i O regimento de infant.aria miJiciana passando-lhe mosLra., ouvindo
tocar rehllte e sabendo o que se pllssava na praça
dos Paços do Conselho, não tardou em apresentar-se á frente do dito rflgimento. O mesmo fez o
coronel Antonio Leite Pereira da Gama Lobo, apparecendo logo com o seu 1° regimento de cilvallaria
miliciana, assim como todas as praças do 2° ae caval1aria, o regi~ento de uteis e o 2° de infantaria,
todos milicianos, que se acha vão na cidade.
l( O sino tocava sempre a rebate, e cada yez se
ajuntava mais povo. Reunidos us corpos, uma deputação e tres capitães foi mandada em nome do
povo e tropa convidar pa,ra presidente da eleiçãO ao
conselbeiro José Bonifacio de Andrada. Outrn deputação foi mandada ao ouvidor" á cam ará para
que se apresentassem nos paços do conselho.
« Apenas a primeira. deputação appareceu na
praça, trazendo no meio ao illustre.sabio da nação,
conhecido em toda a Europa pelo nome de A/onsieU?'
d'Andrada, os ares retumbárão com esLe Zl'ito muitas vezes repetido: - Viva o Sr. conselheiro! Elle
subia á sala da cam ara acompanhado de immenso
povo, e disse:
« Senhores, eu sou muito sensivel á honra que

«( me fazeis em eleger-me para presidente da eleição

« do governo provisorio que pretendeis installar. '
«( Pela felicidade de minha patria eu farei os mais

«( custosos sacrificios até derramar a ultima pinga
«( do meu sangue. I)
«( A resposta foi um grito gernl: - Vivo o
Sr. conselheiro! -E elle continuou: l( Esta e]6.
l( só póde ser feita por aeclamação unanime; des·
«( cei, senhores, á praça, e eu da janella vos pro« porei aquellas pessoas que por seus eonheoimen« tos e opinião publica, já por vós manifesta1a, me
« parecerem digna~ de serem aceitas. ))
«( Alguns cidadãos lbe disserão: l( Sr. conse«( lbeiro,
nós não queremos no governo aquelles
« que alé agora têm sido nossos oppl'esSOres,) e
querião pel'sonalisar; mas elle os atalhou, dizendo:
(( Senhores, este deve ser o dia da l'eunião de to(l dos
os partidos, da reconciliação geral entre to«( dos. Não nos lembremos mais do passado; des«( appal'eção odios,
inimizades e paixões: a patria
« seJa a nossa unica mira. Completemos a obra da
« nossa regeneração com socego e tranquillidade
«( imitando a honrada e gloriosa conducta de nosso~
«( irmã~s de Portugal.e Brasil. Persuadido de que
« haveIS po~to em n~Im vossa confiança aceitei o
« vosso convIte, e aqm estou prompto para dirigir(( 'vos e para tral)alhar pela causa publica. Se de
(I facto
confia~s em mim e estais resolvidos a por(( tar-vos como llOmens de llem, então eu me en«( carrego de procurar a vossa felicidade expondo
«( a minha propria vida; mas se outros ~ã~ os vossos
( sentimentos, se o vosso fito não se dirige sómente
(( a? bem da ordem, se pretendei.; manchar a glo«( na que vos póde resultar deste dia e projectais
« desatinos, então cu me retiro; ficai e fazei o que
( quizerdes. ))
«( Não, senbor (respondêrão todos a uma voz) .
«( nós temos toda a confiança em V. S., toda ~
«( toda. ))

« .Pois bem, disse elle, descei á praça e appl'ova«( reIS daquelles que eu nomear os que mais vos
«( merecerem. II
«( O povo se metteu no meio de um circulo formado pelas tropas. O estandarte da camara foi collocado em uma janelJa, e na mesma se achava o
ouvidor, juiz de fóra e vereadores. Em outra janelIa appareceu o conselheiro, e depois de uma
breve e eloquente faBa ao povo e tropa, exbortando-os a que se portassem com honra e em boa ordem, disse:
«( Para
presidente do governo provisol'io o
Sr. J050 Çar~os August?, que foi até hoje general
desta .provlOcIa: I) - FOI approvado e applaudido
co.m Vivas, e gntárão tod.os: « Para vice-presidente
seja V. S., Sr. conselheIro; ) e assim ficou eleito.
«( Depois successivamente forão nomeailos com
approvação geral e vivas, os seguintes vogaes ;
«( Pelo ec?lesiastico, o Rev. arcipreste Felisberto
Gomes JardIm e o Rev. conego thesonreiro-mór
João Ferreira de Oliveira Bueno.
.
(( Pelas armas, o coronel Antonio Leite Pereira
da Gama e o coronel Daniel Pedro Müller.
«( Pelo commercio, o coronel Francisco Ignacio e
o brigadeiro Manoel Rodrigues Jordão.
«( Pela litteratura e ensino publico, o tenente-
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,coronel André da Silva Gomes e o Rev. Francisco
de Paula e Oliveira.
.
' . ' _
(( Pela agrlc~ltura, o Dr. NlColao Perel,ra de
Campos Verguelro e o tenente-coronel AntonIo Maria Q\lilrt n.
P' a deputado e secretario do interIOr e fa(( ar
"
.
,.
zenda, O coronel Martim FrancIsco de Andr ada.
(( Para deputado e secretario da gUArra, o CUI'Onel Lazara José Gonçalves.
•
, .
« Para deputado e secretarl? d~ ma:lllha, o clwfe I
de esquadra Miguel José de Ollvell'a Pinto.

el-rei mandar para Portugal seu filho o Principe Real, ficando elle no Brasil.
Desde logo principiárão os preparativos da viagem, e
forão nomeados para o acompanhar os condes de Belmonte
pai e filho, João Maria da Gama Berquó, depois marquez
de Cantagallo, guardá-roupa João Bernardo Cauper e outros. Em :.13 de Dezem~ro cl~egou ao !,\io de Jane,iro o c.onde
de Palrnella, que havia sahldo de Llsboa,no dia 6 ~e Outubro, e vinha tomar conla das pastas de ministro de estrangeiru, e guerra, e infor.m.ou a Sua Magestade do \erdadplro estado de Portugal. DIZIa-se que o conde de Palmella,
de c"llIbinação com os ilJfluentes da revolução portugueza,
lI'azia a incumbencia de 'levar o rei e con 'eguir uelle a
apprllvação da constituição, ainda mesmu com alguma modlfi,E a ão
J'
. fi uencra
. d o con de d
. maneiro,
por 10
os A
r(;os, '
alO e
particular amigo'do Príncipe, e por ardentes desejos da
Sra. D. Carlota Joaquina, que odiava o Brasil e de"ejava
retirar-se para a Europa, estilva o Prillcipe mudado; embOI a losse elle muito [lal'lidbta da causa portugueza, cumtlldo dizia que ficav<l~ emq~lanto se arranjav~~ os negucios
publtcos, bem que Dao saJJla COII,O todos senao recebidos
em Portugal.
. .
.

I

«

.
d
d
f' - h
1 .
EI
I eltos e approva os to os, orao C amn.( os a
, ' D
.

can~n.~a, on d e se j av~o?-? ~uto d c vereayao. epols
sablrao todos e se dmgl,raoa ~n.sa do preslde.n~e para
lhe olferecerem a J:lreSI~enCla. A marcha fOI ordenada deste modo, A mUSlCa de caçadores marchava
adiante, tocando o hymno constitucional, que era
ao mesmo tempo l'anlado por todos. Logo se seguia
a camal'a com o seu estandarte no meio dos depnta?o~ el~itos. Atraz m.l,rchava ~ povo, cHntando de
mIstura com os offiClaes d~ todos os c~rpos, e na
retaguarda marchava a musica do 1° regimento de
milicias.
« Emquanto durou a marcha de"de a praça até
:
d
.d
- " . v.'ã
' . U' 'i t d
a cas~ o I?resl ente, n~o se ou I o senao 1O1 . os e
ale~na, vivas e ~ mUSlCa do by~no" O presidente
aceitou com mUlto gosto, e ~ahlO logo. com todo o
acompanhamento. Chegados a cam ara Jurou o presidente obediencia "a el-rei, ás côrtes, ao Principe
Regente ao governo provisorio e ás bases da constituiÇãO.'
o

•

•

•

« O me~mo Juramento fOI dado pelo Exm. biSpo,

que alli compareceu, por todos os deputados, por
quantos estavão na sala da camara, e, finalmente,
por todo o povo e tropa que estavão na praça. Concluido este acto, se dirigirão do mesmo modo á Sé,
onde foi cantado um solemne l'e-Deum em acção
d ~ graç a s. ao Altissimo por tão grandes benefiCIOS. II
Depois destes acontecimentos deu-se um facto latmentavel, que foi no dia 29 de Junho sublevar-se a
cropa de linha na vllla de Santos, a qual foi suifo~
dada pela força, igualmente de liuba, que marchou
5a capital, sendo punidos com morte de forca
d
d
t praças e caça ores, que se suppoz serem os auores de tão inexpel'ado movimento revolucionaria.
REVOLUÇÃO DE

26

DE FEVEREInO DE

1821.

NO RIO DE

JANEInO(*)

Os acontecimentos de Portugal do dia 24 de .Ilgosto
de 1820, repercutindo no Rio de Janeiro no dia 1.2 de Novembro(**), sendo portador das noticias o brigue Pl'oviden/fia, procedenle de Lisboa, produzio gl'ande sensação no
animo de lodos, e lez que el-l'ei o Sr. D. João VI, convicto
das c.onsequencias,convocasse o seu conselho para, depois
de o ouvir, resolver o que melhor conviesse, e a sentou

I

co~sti~~~rOena~oss~r[~s~n~ál~op:~·tl~r:o~~sn~o;~~n:~é~~

Principe, que clle se tornou enthusiasta da liberdade, e
então era instruido de todos os movimentos, indo aos
clubs que se fazião em varias .partes, e mesmo, dlslarçadanH'nte, ao que se forro ara em S. Cbristovã.o, _
Embora morasse coru eu augusto pai, e nao -houvessem para com elle suspeitas no paço, cumtudo o PríncIpe
entrava nos clulls, c fazia o seu no proprio palacio de
S. ChriSlovão, na sala do seu guarda-roupa, que era por
baixo da chamada sala dos passaros. Havia na sala dos
passaros um alçapão que se cumOlunicava com a guardaroupa, e sobre este alçapão permanecia uma mesa coberta
com .um pann~ escarlate, que chegava ao pavimento e cncobria o alçapao.
Era sobre esta mesa que o Principe escrevia musicas
com "1arcos Antonio Portugal, e quando queria desci'a
pelo alçapão para se re~~ir com o conde dos Arcos, p.adres
G.o~s e l\Ia,camboa, Joao Bernard~ Cauper, um offiClai da
dmsão Ios.llan.a e out~'os. Pa['a nao se,razer. reparo ás vezes o ~:I~C1pe la re~Qlr-se aos revoluclOnanos em casa de
sua ~al, as Lal'aDgelfa~, onde estava a pequena capelia que
a ramha maudou fazer( ).
A Sra. D, Carlota Joaquina concorria muito para que
a revolla apparecesse, com o fim de fazer sahi'r do Brasil
el-rei o SI', D. João VI, porque ella de ejava retirar-se
'do Brasil, que aborrecia, o que mostrou ao sallar em Lisboa, que, segundo dizem, ajoelbou-se e beijou o chão. Sabemos que a revoluçãa linl.1a de appa.J'ecer mais cedo; pol'ém a cbegada do conde de Pé!lmella a fez sustar, e
urgindo tornar-se urna providencia definitiva forão se eocaminhando as cousas, até que por ordem de el-rei houve
uma reunião, composta de vinte e quatro cidadãos dos
mais conspicuos d'eptre a nobreza, clel'll c pOl'O, presidida
pelo marquez de Alegrete, cm casa dg conde de Palmella,
ministro da guerra e estrangeiros, sita â rua do Conde da
Cidade-Nova n. 1.67, então chamada do Catumby,
ÀS deliberações desta reunião sobre a conveniencia
de ir para Portugal o Principe, ou !K'U augusto pai e sua
familia, forão desconcertadas, e por fim assentou-oe que
o Principe devia ir e não o Sr. D. João VI, e certos os revolucionarios que não devião perder mais tempo, appal'e.
ceu a tropa lusitana na madrugada do dia 26 de Fevereiro
na praça do Rocio, hoje da Constituição, commandada
pelo brigadeiro Cal'reti, composta dos batalhões ii, 15 de
infantal'ia e o 3° do caçadores, aquartelado em S. Christovão, o 4° de al'lilharia, aquartl'lado na praia de D. Manoel,
á frente dos quaes se acha, ão os padres Goe~ e 1acamiJôa, o cirurgião Cerqueira e o major Pimentol, sendo
certo que a tropa de linha,brasileira, que era em nun;ero

(') « Brasil Historico. II
(") Alg,uDs dão a vinda das noticias da revolução de Portugal
em Outubro de 1820: porém em uma DOta manuscripta, que
encontrei por letra de Thomaz Antonio, ministro do reino, entre os seus papeis, designa o dia 12 de Novembro de 1820,
(') Essa capella foi d olida lJa poucos annos, e ficava quasi
~hem como O nome do brigue « Pruvidencia,» conductor da fronteira á igreja malJilz da Gloria, no campo do 1.1achado: eu,
entt:ei nella.
noticia.
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"mui limitado, foi mais arrastada, que por vontade, unir-se
-.á divisão lusitana.
'
O !>mncipe, que já estava certo de tudo, chegou a
"CavalIo .ao lugar da reunião, e apresentou um decreto de
·seu au<pusto pai em qué confirma'va a constituição que as
"Côrles <'portuguezas organisassem para Pol'lugal e Algarves, was que \1Ura o Brasil precisava ser modificada, conforme o estado do paiz, e nomeava um regpnte para o
Brasil, com um ministerio e conselho de Estado de sua
eleição.
O bri~adeil'o Carreli e os mais influentes declarárão
que o Brasil não queria mo?lificações na cnnstituiçfio, e
que ella seria a mesma para todas as partes dn monarchia,
e que não querião o ministerio e o conselho de Estarlo
que et~rei havia nomeado, e indkárão Oq ministros Foi
necessario bater na porta de um botequim, porque a
maior parte das casas ainda se achavão fechadas, e pedir
um tinteiro para se emendar o decreto, com o qual voltou
o Principe II S. Cilristovãe e de novo se apresenfou com o
decreto que se d'esejava.
Divulgada a noticia do rompimento revolucionario
por todos os pontos da cidade, com algum custo foi-se
reunindo o scnado da camara, cujos membros não estavão prevenidos, bem como o bispo D. José Caetano, que
á instancias e intimaçi'o dos revoltosos compareceu nos
paços da camara, onde já estavão reunidos os influentes
da l'p.volução. Apezar de todo este movimellto politico a
cidade permanecia tranquilla e os cidadãos occupados em
seus tl'Ubalhos ordinarios.
Comparecendo na varanda do thealro de S. João o
Principe Real o Sr. D. Pedro de Alcantara, dalli, em alta
'Voz, proclamou o nOvo systema constitucional, e asseverou SIue seu augusto pai annuia aos desejos da nação portugueza. Enthusiasticos vivas forão tributados ao Principe e a el-rei, sendo logo substituido o ministerio pelos
eleitos que indicou a divisão, e ao mesmo tempo, ouvindo-se um grito que partio d'entre a multidão de-fól'U o
Grão-de-Bico (o govel'Dador das armas tenente-general Vicente Antonio de Oliveira), o novo ministro da guerra
Silvestre Pinheiro Fe'rreira, chegando á varanda do theatro, propôz o brigadeiro Caula, que foi aceito.
EI.rei, vindo de S, Christovão para o paco da cidade,
atravessou pelo largo do Rocio em frente' da tropa e povo,
onne foi novamente victoriado, e o povo, tirando-lhe os
animaes da sege, o levou em triumpho, destilando pela
rua do Ouvidor, A tropa do largo do Rocio foi postar-se no
largo do Paço, e el-rei, Gue linha vipdo para a cidade a
pedido no Principe, disse que clJÚfirmava a promessa que
seu filho tinha fefto no la1'go do Rocio,
De nm documento. que se divulgt)U em 10 de Juqh o
de lH22, que aqui transcrevo, verá o leitor detalhadamrnte o que de mais se passou,
(I A[1enas fôrão legitimamente conhecidos nesta cidade
e côrte do Rio de Janeiro os memoraveis acontecimentos
dos dias 2li de Agosto e '15 de Setembro de 1820 no reino
de Portu:.{al, todos os hons porluguezes, tanto br'asileiros,
como europeus, que já havião acordado no somno da sua
pae-enchl, der'ão demonstrações do mais vivo jubilo, e
-possuidos de um santo enlhusiasmo, que despertava em
seus elevadlls animas o :lmor da sagrada causa ua inde·
pendellcia nacionnl, não se fal'tavão de bemtlizer aos imIDortaes autores da nossa regeneração, e desejava soltar
desde In~o as mE'.<;mas vozes que havião resnado em todo
aque11e reino; continha-os, porém, a extremo<;a dedica9ão e o luaximo rrsprito devido á real pessoa de Sua l\lagestade. de cuja bondade e virtudes illimllarfas pe-lia a
. prudencia que tudo eS[1erassem para lião parecerem ni-miamente pressurosos; mas. innteis esperan~as !
(I Ministros
máos, conselheiros pedidos e cortezãos
->{lesmuralisados, em lugal' de sincem e respeitosamente
iazer,em vêr a 'Sua Magestade qual era a von[ade geral da
naçflo, procurárão sug:.{erir-Ihe medidas de teIT6r e de
repressão á mesma vontade nacional, augmentando assim
a multidilO dos males que nos ailligiflO. .
(I Um folheto, que aqui se imp 'mio no idioma francez
e que foi espalhado pelo ministerio, servio de augmeutar
o descontentamento geral, e o seu aUlpr ou aut9res, ver-

°
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dadeiros apostolos da desorganisaçãO social, avançando de
envolLa com algumas verdades os mais absurdos parado~
xos, farão votados á publica execração. O ministro, reconhecendo que o dilo folheto não fizera a impressão corres.p?ndente ás suas intenções e planos insidiosos, fez
soltcltamente cassar todos os, exempla~'es, .mas mm lar~e,
porql~e o mal que elle haVia produzido Já se não curava
com tão inutil medicla.
Seguio-se a publicação do decreto de 1.8 de Fevereiro do corrente anno de 1821 ('), pelo qual Sua Maaestade, entre outras providencias, era servido crear ~ma
commissão de pessoas nomeadas á sua escolha, para preparaI' as materias que se havião tratar em uma reunião
de côrtes, presidida paI' pessoa ,tambem da eleicão de Sua
Magestade; este decreto, verdadeimmente opposto á
conservação da nossa unidade politica, até se dirigia
contra os puros e luminosos principios do direito publico,
excluindo os habitantes das terras que não tivessem juizes letrados dos inauferiveis direitos que a natureza deu
a todos os homens!
« Foi então que o descontentamento geral subia ao
maior auge; e desde então onze individuas, verdadeiros
portuguezes, os quaes tinl1ão os maiores desejos de adherirem á causa commum de Portugal, que premeditavão
apressar o momellto em que se pudessem declarur com
segurança os nobres sentimentos que animavão os habi.
tantes desta côrte, comecárão a dar-se com um ardor
verdadeiramente constitucional ao desenvolvimento dos
seus expressados desejos, meditando e combinando entre
si quanto lhes occorria para poderem chegar ao termo
de tão gloriosa revolução.
.
« Os seus nomes SilO -os seguintes: Antonio Cutrim de
Vasconcellos, Antonio Duarte Pimenta, Antouio de Padua
da Costa e Almeida, Cypriano José Soares, Francisco Romão de Goes. João Luiz Ferreira Durmont, José Cuperlíno
de Jesus, Luiz de Souza Gama, Manoel Lopes da Costa
Dias, 1\lanoel dos Santos Portugal, Marcellino José Alves
J\lacambôa.
. ( O decreto de 23 do referido mez de Fevereiro (**);
que incluia a relação (***) das pessoas que compunhão a
commissão creada pelo outro citado decl'eto de 18 do
mesmo mez, e que ordenava que, sem dependencia de
outro titulo, de"ião entrar em exercicio, pôz de todo
termo ao soITrimento já apurado por multiplicados males
e pelas inquisições politicas, que existião contra os que
erão alfectos ao systema constitucional, e dos quaes havião listas formadas para se proceder á sua prisão.
« Crescia, pois, a tormenta e com ella o perigo, e sendo
certo que o despotismo, não tentando cousa alguma em
prol commum, obrava tudo em proveito dos miuislr"s e
das suas creaturas. as quaes, com escandalosa imprudencia, chamavão rebellião ao am"r da patria; maguados
profundamente de tão insidiosos planos, e animados todos
da intrepidez necessaria, rl'solvêrão destnur por uma vez
os fataes embaraços que tolhião a expticação da vontade
,
geral.
II A comrnissão, de que acima faIlámos, juntou-se pela
primeira e ultima vez no dia 25 do mesmo mez, em casa
do conde de Palmella, com o unico fim, ao que I os parece
de sondar os animos dos seus respectivos membros, pois
não consta que abi se resolvesse cousa alguma. Fomos
porém, inrormad~s~ C?1l1 indizivel pezar nosso, de que aUi
se fez bastante InJul'la aos.nobre,c; e generosos habitantes
de Portugal, tratanuo-se de rebeldes por querel'em recuperar os seus direitos e a sua repl'esentação; e em lugar
de procurarem estreitar cada vez mais, em feliz concordia,
os preciosos vinculas que nos unem, teimárão em se
OppÔI' obstInadamente á ton:ente da opinião geral, talvez
pensando que as suas machinações serião apoiadas pela
força armada; mas esse nltraje feria tamhem aos bravos
e honrados militares da guarnição desta côrte, que muito
(I

.
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(') Veja-se o decreto de 18 de Fevereiro de 1821.
(U) Veja-se o decreto de 23 de Fevereiro de 1821.
('U) Pessoas nomeadas para a commissão da junta creada
pelo decreto de 18 de Fevereiro'de 1821•
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bem sabião que o primeiro dever de to.do o homem, seja corpo do ~eu commando â hora indicada, como fielmente
qual for a profissão a que perlença, é procurar a verda- executou.
deira felicidade da nação de que é membro, e disso derã'J
« Ao tenente do bata1hão de caçadores desta côrte Luiz;
a mais convincente prova pela promptídão com que se de Souza Gama foi commellido o convidar os officiaes do
prestarão a coadjuvar a vontade geral desle povo.
« Um dos membros daquella cumllll~são alé ousou pro- seu respectivo COI pll, para cnjo fim se dirigio aos capitães
Luiz Antouio do Hegu, Jusé Soart'S da Costa e J(I~é Nctlo
ferir que se devia bloquear PortUgal, e obriga-lo á força de Carvalhu, au ajl)(lante JOÍlO ClJr~sostomo da Silva e aos
de armas a submetler-se ans antigos estabelecimentos po- tenentes Franc"cu Jo~é l\lascarenlJas, P~dro de Bitlenliticos; porém, em opposição a tão abomiuavel parecer, cou rt Vas('uncellu~ e José Pereira dos Santos, e 'leve a
dous illuslres varões, tambem membros da mesma com- mui particular satisfação de encontrar a todo~ e~les briomissão, se moslrárão com um nobre enthu,iasmo, só pro- sos ufliciaes unanimemente flOS,uidos do mel huI' animo
prio de verdadeiros portuguezes, llrtlentes defensores dos
direitos do homem, ~em comi udo faltarem aquelle sUTYlmo para a coadjuvação oe Ião glorio~a empreza, que prolestárão seguir, e assim o cnmprilão.
respeito que é devido a mageslade da soberania real. .....
(I Emqullnlo tudo istu .e passava, crcscendo sobrem a( O me,me tenente'Luiz de Souza Gama, 'sendo-lhe reneira a mdisposição g;eral, cinco dos noss~s amigos c com" conbecido os honrados e liberaes sentimentos'do ajudante
panheiros nesla tão arriscllda, quão gloriosa em preza, que do batalbão de inlantal'la n. 3 da guarnição de~la cône
primeiramente se reunirão na larde do mesmo dia 25 cm João Henriques de Amorim, fui igualmenle exigir a .na
casa do bttcharel Marcellino José Alves MacamlJôa, onde cooperaçãu pill a o nussl! pi ojecto, o qualtambem ~e prescostumavamos concorrer lodos o~· diaS, cheios de UIU fel'. tuu cum a LIIelhor vontade e bom eITeilo.
vor verdadell·amenle cOllslituclonill, asseutárão em que,
II U majur graduadu de cavallaI'la da policia desla côrte
ainda mesmo á custa das pi opnas vidas, se deveria lazer Manoel \lUS Sanlo~ Portugal, cujas idéas, esclarecidas
jurar a consLiluirãu ue Porlll~al no seguinte dia 26, e a'- pela luz da liberdalJe civil, o hllviàu ifllimamente lIgado ás
sim.o jllrárão, o que, sendo propos o aos mais, á medida nussas inlençõe~, cumpromellen-se solemneme/lle a apreque forão comparecendo, loi por elles igualml'1I1e appl'O- sentar se com os soluaaos do eueul po que lhe Ios'e posvado e tambem jurado, sendo a rurnlUla ... 0 juramenlo a sivel reunir, o que desempenhou com dignidade e risco,
seguinte-ConstilUlção de Portugal ou morte.
pOIS sentio encontrado pelo ~eu respeclivo cllefe o brJga~
II O enlhusiasmo com que islo se pralicou é superior a
lJeiro Jusé i'llaria Uebellu, que era do parlido avêssu, este
toda a expressão, c desde logll passamos a executar ludo 11le eSlranhou o seu proceôimenlo e se enfureceu contra
quanto existia em plano, começando por fazer naquella 0& sollJalJos; mas o inll'ejJidu e constilucional major, Erme
noite aviso aos rJilferenles corpos da guarnição desta na Sua rcsolllçilO" wltuu anImoso a seguinte voz: II 501côrle do que pretendiamos obrar, já de anleluão segurus II uados, sigào-me os que quizerem; Il e com parledelles
sEYftVresenlou á hora e no lugar convenCionado.
da boa vonlade de muitos oQiciaes.
II O major de cavalIaria Antonio de Padua da Costa e
«( O major gl'aduàdo Antonio Duarte Pimenla foi igualAlmeida, addido ao eslado-maior do exerci lo do Brasil, menle eucarregado de convidar o regimento de caval1afoi encarregado de fazer o preciso aviso ao halalhão de ria desta côrle, o que suppomos faria com todo o zelo;
infantaria n. 1.1 do exercito de , ortugal, e se dirigiu para porém é certu que aquelle regimento não se reunio á mais
esse fim ao major e mais officiaes daquelle corpo, que mui tropa senão depuis de postada a la e 2" linha na praça do
promplamenle se prestárão a tão jllSIO convilc.
Rocio.« Aquelle mesmo oflicial, conhecendo os sentimenlos
(( Depoi.s de tudo ass!m disposlo,' os nossos amigos e
~ liberaes de Francisco de Paula e Vasconcellos, major gra-, companhmros nesla glonosa empreza, que anciosat~lente
duado do regimento de artilharia da guarnição desta côrte, esperavamos, _voltámo a dar-nos parle ~o bom e~tlo .de
lhe deu parle da riJsolução tomada, e esle benemerilo mi- s~as commlssoes, o ql~e nos ~nc~eu de tao exces~lvo JU~
litar, que não tinha boccas de fogo á lla disposiç<lo, com- bllo~ que lodos pareclamos lDtelramente esqueCidos da
promelleu-se a reunir os soldados <[trl>. pudésse e a mar- terflvel orte que nos a~uardav.a, caso abortasse o nossO
cbar com elles, o que fielmente execulou, e servirão para plano; .mas a .PrOVidenCIa man~e tamente encaminbava
.
reforçar os dous corpos de-artilharia montada, de que faJ- e protegia todas as nossas operaçoes.
« Entre as medidas que tomárüo com a mais meditada
laremos em seu lugar.
« O tenenle Cypriano Josó Soare~, commandante do circumspecção, üfim de prevenir qualquer aconlecimento
destacamcnto de arlillees, perlencente á divisão de Por- trisle qlle pudesse sobrevir, foi a principal a de precaver
tugal, foi incumsido de convidar o balalhão de caçadores que.a Serenissima ~rinccza Heal, lJ,uc pclo seu estado de
n. 3 da mesma divisilO, e como sabia dos patrioLicos sen- graVIdez nos'merecla o maIo~ e malsJuslo cuidado, e por
timenlos de que erão animados os majores graduados cujo bom SUCCCsS? faziamos 1DCeSSa~lemente os mais fer~
Francisco Peixolo de l\Jagalhites Portugal e João Cbrysos- voro.OS votos, lIvesse o ~enor I~commodo ou susto
tomo Corrêa Guedes, os capitães Joaquim Franci ·co de quando soubesse do repentmo movunenlo da lropas, e
Sá e Vasconcellos e Julio Cesar Feio de Figueiredo, e os para esse fim assenlámos que a ~ne ma serenissima setenenles _Antonio Alves de Sá Carneiro e José Maria de nIlom e seu auguslo esposo o Pl'Inclpe Real fossem preSaBes Perl'ira, dirigio-se a todos eslcs, os quaes unanime- ventivamenle informados (lo nosso projecto, e passou a
mente promellêrão de coopcrar para Ião jusla e honrada ser encarregado dc Ião importallte comDlissão o padre
deliberação, e disserào mais que respondião pela boa von- F~anciseo Romão de Goes, o qual na l1lad rugada do semtade dos mais camaradas.
pre memoravel e faustoso dia 26 montou a cavallo, e par«( Igualmente sabedor o mesmo lenente Oypriano Jo,é lio para a real q~~nta da Boa-Vista, onde execulou muito
Soares de adherirem ao systema cOllstitucional os capitães bem o que lbe fOI locumbldo, e cheg~u tanto a tempo que
da artilharia montada desta cÔl'le João Carlos Pi.rdal e que 55. AA. Reaes 'tunda gozavao da suavldqde do
José Joaquim Januado Lapa, e o ajudante Luiz Antonio sumno. BugallJ.o, participou-lhes tambem a tenção qne sl:! 1mvia
l( Nflo succedia, porém, o mesmo a el-rei, que já 11atomado, e elles prolestárão logo que lIavião tomar parle via Sido inrormado da marcha da artilharia monlada desta
em tão santa causa.
côrte e da do batalhão de caçadores n. 3 do exercito de
(( O major do balalbão de infanlaria n. i i da divisão de Porlugul, pelo commandante desle corpo o tencnte-coroPortugal José Maria da CosIa, sabendo que erão igual- roncl Tbomaz Joaquim Pcreim Valcnle e pelo alferes
mente conslitllcionaes os sentimenlos do major José da FrancLco Avelino, os quaes a gloria de acompanharem
Silva Reis, commandanle do curpo de arlilharla monlada aos seus irmãos de armas em Ião nobre deliberação audb exercilo de Portugal, tomou sobre si o fa.zer saber a tepuzerilo o ir denuncia-los, lalvez no intuito de impedieste oflicial o pr(ljecto meditadO, o qual, apezar de eslar rem ainda o seu honrado projecto I Que laslima, que
gravemente enfermo, apenas foi de tudo Í1btruido, passou delirio!
a lomar as mais acauleladas medidas para enviar o dilo
« Passemos agora á juncção das tropas; o signal dad~
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para a sua reunião foi o liro de peça do navio do registro
do porto; e, apenas ouvido, o bravo batalhão de caçadores n. 3 do exercito de Portugal, commandado pelo seu
major Antão Garcez Pinto de ~Jadeir;l, e a artilharia a
cavaIlo riesta côrte, com seis peças, commandada pelo capitão Jo~o Carlos Pardal, forão os pr'imeiros corpos que,
no silencio da madrugada, entrárão na praça do Rocio,
que ora o lugat r.onvencionado, e logo se puzerfto ambos
em estaclo de defesa.
_ « Após estes forão chegando snccessivamente o batalhão de cacadores da côrte, commanrlado pelo capitão
Luiz Antonio do Rego, o de'infantaria n. 3, tamhem da
côrte, commanrlario pelo ajud:, nte Joaquim Henrique de
Amorim, a .brigada dr. artilharia cla dÍ\'isAO de Portugal,
com t!'I.lS boccas de fogo, commiindada pelo tenente do
mesmo corpo Luiz Alexandre Ferreira Nobre, o batalhão
dê infantaria n. 11 da mssma divisão, commandado pejo
tenente-coronel João Corrêa GU'rcles Pinto, e com este
batalhão o destacamento de artífices engenheiros, tambem de Portugal, eommandado pelo tenente CJ'priano
José Soares.
(( A parte do batalhão de infantaria n. 15, que não estava de guarda, commandada pelo seu coronel Antonio
Jos6 Soares Borges, tambem veio Imil'-se á mais tropa,
devenrio-se a este balalhão a mui distincla cooperação de
se conservar sempre em armas, e desde o referido tiro de
peça até qne a tropa se recolheu a quarteis,
« O regimenlo de arlilharia da cl\rte e o destacamento
de Pernambuco, addido á mesma, veio commandado pelo
major graduado Francisco de Paula e Vascollcellos, que,
como já se disse, foi tambem convidado, e com a ;;e li te
no seu commando reforçou os dous corpos de artilharia
montaria.
« Os mais corpos, aos quaes nãó se havia feito participa~o alguma, forão consecutivamente apresentando-se,
e de toda esta exposição é prova o supplemenlo á gazeta
n.17(*).
« Ainda não estava inteiramente reunida a tropa,
quando se apresentou o brigadeiro F_~ancisco Joaquim
Carreti, e sendo-lhe olferecido o commando da mesma
tropa o éiceitou promptamente, dando assim uma prova
nada equivoca da adhesão que professava á causa commUl)1 da naçAo.
(( Poucos momentos dep~is apparecpu S. A. R. o Principe Real, e logo que entrou na praça vasia, que a trupa
havia formado, estando as embocaduras des ruas guaruecirias com peças de arlilharia, mostr'ou 11m papel, que se
dignou (le lêr: era um decreto datado de 24 de Fevereiro;
e (lis~P. depois ao povo e tropa qne alli se achava: Tudo
está fpilo,; a tropa póde ir já a ql1arteis e os oficiaes vão
beijar a mão a meu augusto pai.
« Então o bacharel M-arcellino José Alves Macambâa,
que foi presente a todo o referido, vendo que o dilo decreto não era terminantemente concebirio nos termos
desejad'1s, possuido do mais profundo respeito, e pedindo
venia, passou a rppresentar ao mesmo Serenissimo Senhor
qne a vontade unanime do povo e tropa era que Sua Mageslad p juras~e a constituição que se estava Ol'ganisando
no reino. de Portugal, sem outrap restricçõrs mais do que
as que houvessem de ser feitas nas mesmas cortes, com os
depulados deste reino do Brasil, vindo por esta fórma o
mpsmo augusto senhor a constituição tal que se fi'esse em
Portugal. ao que S. A. Real, com uma bondade e docilidaile inimilav~is, se dignou de annuir, encarregando se
de ser na real presença de seu augusto pai o interprete da
vontade geral do povo e tropa; e, recpbendo a lista dos
novos mimstros escolbidos para succederem aos enlão
existenles, panio immediatamente, para a real quinta da
BOil-Vista.
« Passou-se no entretanto a convocar o senado da camara, que immediatamente se juntou na grande sala do

\) Veja-se o supplemento da « Gazeta do Rio» n. 17.

real theatro de S. João. S. A. Real vorlou, com poucatlifl'erença, pelas 7 horas da manhã, e no meio do povo t
tropa novamenté se dignou a lêr o decreto~'), e cuja
data de 24 allribuimos a puro engano, se nisso não houve
occultas intenções:
.
« Subio depois para a mesma sala do referido real
theatro, e apparecendo na varanda contigua leu alli pela
srgunaa vez o mencionado decreto e a lista dos novos
empregadM ("), tambem assignada por Sua Magestade, o
o que tudo foi ouvido com extraordinario prazer, e entre
inumeraveis applausos e repetidos vivas Areligião, a elrei, ao Principe Real e á coustituição.
« Seguio-se consecutivamente o solemne juramenlo
prestado pelo Principe Real em mão do Exm. bispo capelIão-mór, primeiramente em nome e como procllraªor' de
seu augusto pai, e depois em seu proprio nome. Seguirão-se a jurar os novos ministros e funccionarios p13lJlicos, as autoridades eoclesiaslicas, civis e militares, e um
concur o numeroso de pescoas de toda as gerarchias, que
se fori'io successiva e espontaneamente apresentando, O
que bem comprova o documento n, 7 ('" l.
(( Depois de tão solemue acto o povo e tropa, impacien·
tes por gozarem da augusta preseu<;a de Sua l\Ia~esrade,
clamavão anciosos e em plena elfl]são do mais vivo jubilo
por tão grande ventura" afim de tribularem a tão magnanimo monarcha as mais puras de:nonstrações de suhmissão, de amor e de sua exallada gt:atidõo, Ião justamente
devida ao imcomparavel beneficio qUi! acabava de concedcr-nos.
(( O Prineipe Real, que foi verdadeiramente naquelle
dia um anju (le paz que "leio tranquillisar os animos perturLados, desvelado pela publica felicidade, e sem attender ao rigor de um sol ardente, tornou a regressar á real
quinta da Boa-Vista, onde foi novamente represeutar a
seu augusto pai os nobres e fieis sentimentos que anima·
vão a todos os habitantes desta côrte.
(( Serião 11 horas quando Sua l\Iagestade chegou á
praça qo Racio, onde foi rccebido com os maiores applau
sos, ilhas do mais puro amor, do mais santo enthusiasmo e da mais sincera gratidão. Então o povo, em umtransporle de prazer inexplicavel, cercando o coche de
Sua lVIagestade, e possuido daquella alta veneração e respeitoso amor, qUi 'anlo caracteris lOS portuguezes para
com os seus AU~ustos imperantes, deu signaes de aspirar
a suave consolação de conduzir em seus braços a Sua Ma·
gestade para o seu real paço.
« A serenidade e aquelle sorriso de bondade paternal,
que sempre resplandecem 110 augusto semblante do
mesmo senhor, fez resoar novos vivas, e n'um mnmento,
soltos os tirantes, foi o mais adorado doe soberanos, o
immortal Sr. D. João VI, transp"rtado como em t~iumpho
ao largo do Palacio, enl re as immellsas acclamaçõt\s de
um. povo agradecido venluroso, notando-se em todos
os semblantes as mais vividas sensações de um nunca
sentido gosto.
(( Depois, appareccndo Sua Magestade a uma das janellas do meslOo paço, dignou-se de dizer que approvava
tudo quanto o Principe Heal havia feito, ao que o pOTO
respondeu com novas acclamações 11) mais verdadeiro
regosijo.
« As t ropa~, que todas bavifto marchado após ocoebe de Sua Mageslade. precedidas pelo Principp. Real, já
a esse tempo haviUo guarne,~ido o largo do Palacio, e depois de muilos e repdidos vivas á religiãO, a el-rei, a
tod,! a real ofamilia e á constituição que lizerão as côrtes
em Portugal, passárão a de-filar, e el-rei teve a bondade
de dar a sua real mão a beijar a um concurso numeroso
de pessoas ~e todas as classes, que tiverão a tonra de

e

(') Veja-se o deéreto de 24 de Fcvereiro de 1821.
(") Veja-se a lista das pessoas que forão nomeadas para os .
empregos publicos.
.
t"') Veja-se o auto do jurA~ento.
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comprímenlar a Suá Mageslade e a SS. AA. Reaes por
um tão plausível motivo.
« A' noite o mesmo at'lgusto senhor, com toda a sua
real família se apresentou em grande estado no real theatI'O de S. João, levando, além da guarda de honra, outra,
composta de officiaes generaes e superiores do estadomaior, em grande uniforme. O HleaLro estava ell'gantemente iJluminado, e apenas corrida a cortina da real tribuna, appareceu Sua Magestadr. com torla a sua real familia, começárão os vivas, nascidos do mais exaltado
regosijo, que dnrárão por grande espaço e que forão benignamente i1colhidos pelas augustas pessoas a quem r.rão
tão devidamente dedicados.
« Recitarão·se varios versos analogos a tão grande assumpto, a que se segui1'ão os merecidos applausos : tudo
era enthusiasmo e contentamento. e parecia que lodos os
espectadores estavão animados de um novo alento e de
uma nova existencia, Que dia! que espectaeulo ! que ventura!
« Os habitantes do Rio de Janeiro, esle povo verdadeiramente hom e sempre fiel aos seus deveres, não havia
jAmais /!ozado de uma scena de tão novo e maravilhoso
prazer, nascido da doce esperança que nos assegurava um
futuro venturfJso, e até concorria para realÇ<lr este quadro
de tfio singulllr felicidade o encolhimenLo com que apparecião esses miseraveis coripheus da antiga corl'upção e
systematica v~nalidat1e, sempre cnrvos a todas as delibe·
rações do despoLismo.
.
« Taes fórão os /!Ioriosos e memoravl'is aconteciml'ntos do fauslo<o dia 26 de Fevereiro de 1821, dia em que
se abrio á toda a grande família pol'tugueza, espalbada
nas quatro partes do mundo, o aureo Lhesoul'o da independencia nacional, dia que será sem par nos venerandos
annaes do luso Imperio.
« Não se póde duvidar de que a nossa empreza olferecia grande risco; mas pela moderação prudencia e energia com que foi desempenbada nos tornámos digno del1a,
e em toda a nossa linha de conducta tivemos sempre por
divisa aquel1e summo respeito, devido Asagrada pessoa
de Sua Magestade, e o natural impulso de reconhecimento
correspondenLe aos sentimentos de amor e de gratidão,
gravados no coração de todo o subdilo, susLentando por
essa fórma a honra e decóro que nos compete,.como membros de um~ nação iIIustre, generor f. grande, sempre
fiel aos seus deveres, e digna dos mal -flltos deslinos, aos
quaes se elevará agora, escudada com a egide agrada da
nossa constituição, que será a obra immortal do augusto
e soherano congresso nacional.
II Não era da nossa intenção escrever cousa alguma a
este respeito, nilo só por conllecel'mos a nossa insufficiencia, mas alé pOI' nos convencel'mos de que muitas pessoas tomarião soure si o instruir o publico de tão agradaveis acontecill~entos. Obrigou-nos, porém, a romper o
silencio que aguardavamos a inexactidão de noticias que
vimos espalhadas em alguns pel'iodicos, em um dos quaes
(Aurom Pernambucana n. 5) até lêmos mrntil'IIsas 1ICCUsações conLra dous dos nos uS rereridos companheiros e
amigos, e por isso não podemos deixar de lIIanifestar
por esta fórma a nOSsa indignação e reprimir Lão calumniosas al1egações. II
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Os conselhos de Estado fervião; as opiniões, ditTercnles ;
porém qual o espanto quando a 23 se publicou o decreto
de .i8, e no mesmo dia oulro creando a commissão, o que
mais al-lgmenlou a indisposição conlra os minislros.
No dia 25 ajunlou-se a commissão em casa do conde
de Palmella, e o que se lratou aióda se ignora, 6 todos á
cspera de quc os batalhões. tomasscm uma resolução;
porém ninguem a esperou no dia 26, e sir suppunL-a para
o dia 1° de Março: não aconteceu assim, porque os aUlõres-Pimenta, pad re Goes, Macambôa, major Anlonio
Duarte Pimenta, e majores dos balalhões 11 e 3 de caçadores-assenlárão que nem mais um momento deviflo esperar, participando tudo aos officiaes dos corpos com
quem conlavão e se rnlendião (era opinião geral, e parece
que verdadeira, que o Principe Heal estava ao)aclo de
tudo); por isso no dia 26, ás 2 horas da nGite, parlio do
r:ampo de S. Christovão o parque de artilharia, commandado pelo major Garcez, sem que o commandante do
mesmo' corpo O soubesse, po:s appareceu ás 8 hora~ no
Rocio, em procura do seu parque.
Junto com o pal'que veio a i' companhia de caçadores
n. ::I, cujo batalhflO estava aquartelado nos Laz1Iros, em
S. Cllristovão j depois de ter partido começol1'a formar-se
o resto do batalhão; a esse tempo acordou o commaodante, sahio fóra e quiz embaraçar a marcha, ao que respondeu o major Garcez que seus companheiro~ ao tiro da
alvorada se havião achar no Rocio, onde o espera vão, e
que naquelJe momento tinha recebido aviso; coulinuou·o
commandantp Valente a oppôr-se: foi enLão preciso que
o major Garcez, pondo-lhe ao peilo uma pistola, Ibe intimasse ou morrer, ou ser preso, ou seguir os companbeiros; preferio no entanLo a prisão: marchou o batalhão,
chegando ao campo de Sant'Anna ás 3 horas e meia da
noite.
Alguns officiaes do 15 tinbão ido á meia-noHe APraiaVermelha buscar o resto do parque montado, chegando
ao Rocio ás á horas; a i" companhia de caçadores e o
parque, vindos de S. Christovão, logo que chegArão ao
Rocio tomArão as boccas das ruas, com a arLilharia carregada e morrões accesos, aonde se conservArão até As
10 horas na mesma pOSiÇãO.
A's 2 da noite o batalhão n. 11 pegou em armas e munições, e, depois de prompto, o seu major mandou particinar ao commandante que por subordinação I!le avisava
que o batalhão ia jurar a constituição, e que se S. S quizesse acompilnhar, que o fizesse, quando não que ficasse;
ao que respondeu o bravo commandante que o seu batalhão nunca marchava sem elle, elogo se pôzAsua frente,
indo se encorporar DO Rocio,
O n. 15 estava de guarda, e o seu major, ás 2 horas
da noile, montou a cavallo, visitou todas as gUilrdas, ordenando que se ':lesse 60 carluxos a cada soldado, e que
no ca, o de rompimenLo se fossem todos reunir no Rocio ao
resto do batalhão, onde acbarião seus officiaes, que marchArão ás :l 1/2 horas para alIi, e o commandante, quando
não achou a gente no quartel, ás 7 horas, tambeo. se foi
unir a elIe.
O batalhão de caçadores da terra (como designavão),
que tambem era um !10m corpo e bem disciplinado, estava ao cuidado de um capitão por se não poder contar
com os superiores; por isso os olficiaes subalternos, ás
3 horas da noite, acordárão mansamente os soldados. e,
OCCURRENCIAS DO DIA 26 DE FEVEREUlO, EXPLICATIVAS AO com os offiClaes que se acha vão alli, marcbárão para o
ARTIGO ACIMA JIEl CTONADO, EXTRAHlOAS DE UlIA CARTA Rocio: ao tiro da alvorada esta vão nesta praça o batalhão
n. H, parte do de n. 15, o,de car;adores n. 3', c1\çadores
Q::E NESSA DATA FOI ~IANOADA PARA LISBOA.
da terra e artilhal'Ía monLada, unicos corpos com que se
contava.
Estando geralmente todos dispostos a alcançar a consFeita esta reunião, pretelldião. o- j{1 mencfonades inditituição, esta tardava muito, e o minisLros cada dia irri- viduos mandar á Sua 1\1agestade uma deputação expondotavão mais o povo com suas determinações, conselhos de lhe o que querião ; porém, persuadidos de que o Principe
~~tado e.nenbum resultado. Tratou·se que o Principe Real appareceria, esperArão, e logo que raiou o dia griLál'ão :
ma á LIsboa, pal'a o que apromtárão-se As pressas a nAo Viva el-rei, viva a constituição! Foi então quando se
D, J?{I0 VI e IQais tres fragatas; ficava a Princeza.J\eal e abrirão as janellas e gritárão todos o mesmo: nesse moo Prmcipe ia escoteiro, e já nomeadas as pessoas que o mento appareceu S. A. o Principe Real, só acompanhado
havião acompa~har. porém sem fllmilias: tudo isto levou de um criado e quizerão acclama-lo; por(>m elle gritou:
tempo, e a Prlnceza Real opposta a ficar, quiz acem-I Viva el-rei, viva a consLituição que fizerem as cortes de
~:;J
panhar seu esposo no mesmo estado em que se achava, Portugal!
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Já havia algu~ 'povo e se ia ajuntando mais tropa;
apresentou eutão o Prinr,ipe o decreto de ~li, ficando tudo
como estava, dizendo que tinha ordem do pai para jurar,
ao que respondeu a tropa e o povo (ou para melhor dizer
os que Linhão arranjado tudo) que querião novos empregado-, e apresenlárão a relação, tal qual foi aceita e publicada, ao que respolldeuLl Principe que ia ter com seu
pai, q::le esperdssem um pouco que immedialamentl' voltaria para preslar o juramento, e que no entanlo se mandasse chamar a camara para a sala do'lhealro, o que se
fez lo{Zo.
Erão 7 horas quando alguns officiaes audárão pela cidade dando vivas, e tudo em tanto socego que parecia
não haver nada.
.
VolLou o Principe, leu o decreto do pai e a nomeação
dos novôs empregos, mostrando a todos a assigllatura de
eI-rei, e no meio de vivas subio á varanda do lheatro,
onde já eslava a camara e o bispo capellão-mór, e adianle
de todos preslou o juramen10 com graude_ animo c contenl"mento de tojos, tendo nesse dia desenvolvido o que
nunca se esperou, e Cloeado um amor publico assás granàe,
isto ludo concluido serião iO horas, quando foi chega lido
o reslo ela tropa e milicias por ordem quI:' dalli mesmo deu
o Principe, apparecendo a brigada cOlllposla de,oillciaes e
suas bandeiras, que roi muito applaudida; a essa hora
mostl'ava a praça do Rocio um quadro interessante.
O Príncipe tinha de noite ordenado que o comll1andante
da policia José Maria ficasse preso em casa, onde se conservou.
Não contando os autores do acto com a cavalIaria, e até
desconfiando, puzerão-lhe um nal'que carregado defronte
do quartel para os não deixar formar, o que depois /lzerão por ordem do Principe.
Emquanto a tropa dava o juramenlo o Principe montou
a éavallo e disse que ia buscar seu pai (tendo morlo neste
dia tres cavallos), o qual appareceu serião i i horas, estando acamara <\. espera; passou por entre a tropa em
meio de vivas a eI-rei e á constituição; tirárão·lhe as bestas da carrullgem, sendo puxado alé palacio pelo povo,
onde continuárão os applausos; vollando o Principe aD
Rocio, entrou no largo do Paço á frente Ja tropa.
Seguirão-se as continencias; e depois disse eI-rei, da
janella, em alta voz, ao povo e tropa: Approvo ludo
quanto meu filho fez hoje no Rocio; continuárão os vivas
e mais applausos, e desfilou a tropa em frente do palacio,
aonde estava a familia real, recolhendo-se a seus quarteis
sem que houvesse a menor novidade.
No fheatro se fez logo uma subscripção voluntaria a favor da tropa de 1· linha, e dentro em hora e meia se
achava em caixa, aIli mesmo, 30:0008, que continuava
para no oHavario ser repartida.
Salvou a esquadra á hora e meia da tarde, e as fortalezas, que.já o tinbão feito, repetirão novamenle. Houve lu·
minarias em toda a ci.dade, e espectaculo a que assislio
eI-rei e toda a familia real; houverão poesias e discursos,
e um acabou dizendo: Honlem eSC1'alJOS, hoje Romanos,
o que o povo não gostou muito, e assim finalisou o memoraveI dia 26 de Fevereil'o.
Em 27, nada d'e novo; tudo em socego: conlinuárflo as
luminarias, salvas pelas fortalezas e esquadra embandeirada e espectaculo.
•
Em 28, às 10 horas da manhã, for1lO ao rei pedil' a liberdade da imprensa para poderem eSCl'ever, e acamara
pedio a demissilo de outros empregados
Foi despachado majol'-general da esquadra o Farinha.
O filho do José Maria da policia, que commaudava a cavalIal'ia no Hocio no dia 26, roi l1IanJado ás 9 horas para
a casa, tomando o major Santos o commando.

cimento de uma republica no Brasil. Varios conspiradores, dos quaes alguns erão funccionarios publicos,. favorecendo-se do enthusiasmo e effervescencia do povo, aproveitárão o ensejo para a
conspiração, e, descobertos, forão presos alguns e
recolhidos á fOl'taleza de Santa Cruz, e outros para
evi tarem a p'risão ocr,nltál'ão-se.
O rei, tendo dec1al'ado peJo decreto de 7 de
Março, que devia vo1 tal' para Lisboa, na 'noite do
dia 9, annunciou no conselho de ministros que tinha mudado de resolução, e que a sua detJjrminação
de ficar tio Brasil havia sirlo' tomarIa em conseqllencia de uma conferencia que tinha tido com o ministro
dos negocias estl'ungeiros. O rei no mencionado decreto manifestou a sua resolução de partir com sua
familia, deixando o Pl'incipe-Real D. Pedro de AIcantara na regencia do reino do Brasil. Por outro
decl'eto declarou el-rei a sua determinação de embarcar immediatamente para seus dominios da Europa.
No entanto Targiní, juiz da alfa ndega, foi preso
como conspirador; o mestl\o aconteceu a Luzz José
de Carvalho, João Sevel'iano Maciel da Costa e a hid01-0 Francisco Guimal'àes. O almirante Rodrigo Pinto
Guedes, tendo fugid.o para Jguassú, foi preso em casa
do brigadeiro GenelJi pelo coronel Manoel José de
Moraes.
O ex-ministro Thomaz Antonio, que perseguia os
conspiradores, para 5'e livrar da sanha e furia do
povo, fugia para Santa-Cl'Uz, onde esteve occulLo,
e o rei, com o fim de o salvar, cor.cedeu homenagem a Targini, e por fim Sua Magestade perdoou a todos que commettêrão tal crime contra
a sua real pessoa e as instituições ao Estado; e,
accrescenta o documento que tenho á vista, que o
conde de Palmella e Felisberto Caldeira embarcárão
para a Inglaterra.
Estes factos se derão no Rio de Janeiro, e não
tomárão vulto ~ 'rque o rei, por sua bondade, não
.
quiz perder a n'~óuem.
Conversando eu no senado sobre esle assumpto
com o duque de Caxias, em presença dos senadores barão de PÍI'apama e desembargador Firmino
Rodrignes Silva, nos disse S. Ex. ser este facto verdadeiro e seu contemporaneo, e nos conLou varias
circumstancias que omitlo.
O decreto, que abaixo transcrevo, j usLifica este
acontecimento, que passou entre nós sem especial
menção, atLentas ás circumstancias e ás preoccupações da trasladação da côrle pórtugueza para Lisboa; o decreto, bem que desbotado em suas feições,
deixa tl'ansluzir os planos quI:. então existião.
Deaelo

" Chegando ao meu real conhecimento que homem'
perversos; e amotinadores do publico socego, abusando
do enthusiasmo, que em todas as classes de habitantes
desta capital bavia excitado o memoraveI dia 26 de Fevereiro proximo passado, andavflO suscitando, por via de
obscuras machinações, odios populares contra varias pessoas, asignalando-se já como primeiras e immediatas
DEPOIS DO- DIA 26 DE FEVEREIRO DE 182i APPARECEiU viclimas de seu desenrl'eaelo fUfor os desembargadores
e Mello e João SeveIDÉAS REPUBLICANAS, E sÃo PRESOS VARIOS INDIVIDUaS do paço Luiz José do Car.valho
riano Maciel da Costa, e o almirante Rodrigo Pinto Guedes;
CO~lO CONSPIRADORES.
mas não sendo possivel averiguar na estreiteza do
tempo~ em que se denunciava dever-se executar lão horEm seguida aos acontecimentos do dia 26 de Fe- roroso allenlado, quaes fossem os meios premeditados
vereiro de 182'1, no Rio de Janeiro, se descobria para o pôr em execução j não sendo por isso possiuma conspiraçãO, qt!-e tinha por objecto o estabele- vel tomarem-se repentinamente as necessarias cautelas
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"]lara com certeza prevenir um acontecimen.lo, que P?r
si só não.podia deixar de compromelter a publica lranqUl!lidade ainda quando se não achasse lIgado a u~ mail'
vasto plano de assassinios; houve pOl' bem ordenar IDstantaneamente por meu real der.reto de 3 do corrente mez,
dirigido immedialamenle ao general.governador ~as armas
da côrte e provincia, que lizesse por em cuslodl~ as lres
acima mencionadas pessoas, alif!l de. que, sU~Lrabldas por
esse modo a qualquer sinistro e lOuplllado proJe?to de seus
inimigos, perturbadores do socego desta capJlal~ s~ podesse averiguar e. acautelar ~elas ~dequadas pI,ovldencias, a que immedlalamente fUi se.rvldo man~ar pi oceder,
as intentadas maquinações, tanto conlr~ a vIda d~quelles
meus fieis vassallos, como conlra a publlca. tranqUllildade.
« Tendo-se, porém, conseguido descu~l'Il'e mall.ogra! as
occullas tramas, com que ameaç.av~o as vld~s d?s cJ(ladao~,
a segurança do estado, e não eXlstlDdo.~al~ o '~usto recClO
de que os tres mencionados deLid?s seJao lDopm~damenLe
atacados, anles que a !orça publI?a possa acud.lr em seu
sor.corro, e preveJ1ir as IDcalculavels cons~quencJas de um
motim' sou servido ordenar que os referIdos desernbaraadore~ do paço Luit José de Carvalho e M,ello e Joeio Se~eri(l.no MacieZ da Costa, bem como? almlra?te Roc!r.igo
Pinto Guedes, possão volLar para o selO de ~uas famJlI.as,
e entrar no exercicio- ~e seus emprego~. nao tendo SI~O
delles removidos por cnmes, CITO, suspeIta ?~ a'ccusaçao
alguma, porém sim e tão sómenle por ellClto daquella
paternal e providenle protecção, com que me cumpre
acautelar pelos meios mais promplos e elfic.azes, quanto
de algum modo póde compl'om~Lter o pub1Jco so~ego, e
a segurança de cada um dos lJablLantes du meu remo.
« Silvestre Pinheiro Fel'reira, do meu c?nselho, e ~eu
minislro e secretario de -Estado dos negoclOs estrangell'os
e da guerra, o len~a assim ent~ndido e expeça as ordens
necessarias. PalaclO da Bôa-Vlsla, em 16 de Março de
1821. - Com a rubrica de el-rei nosso senhor. I)
PHYSIONO)IIA DO RIO DE JANEIRO DEPOIS DA PaRTIDA DO
REI PARa LISBOA, & QUaLIDADES DESTE SOBERANO
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tão agradavel e ~?mpassivo, que, parecia mais o
pai de uma famiha do que o reI de uma nação.
Quando salvava uma vida ou fazia um beneficio era
para e:Ie um dia de satisfação. O seu contentamento manifestava-se então com todos com quem
faliava naquelle dia, porque a todos qup~ia elle
comm unicar aquelle prazer.
.
D. João VI não tinha uma grande lllustração,
mas tinha muito talento e feliz memoria para os
nêaocios e muito ·amor pelo trabalho. Amava a
ju~tiça, ~ se alguma vez avantajava nos seus despachos a predileção pessoal era quando esses despachos não prejndicavão a terceiro, porque, se prejudicavão, esse terceiro era infallivelmente indemnisado antes mesmo de o requerer.
A arande memoria que tinha e a experiencia lhe
valiã~ em muitas occasiões, senão para decidir as
questões, ao menos para mostrar aos seus conselheiros que elIe não era alheio aos negocias. Com
todas estas belIas qualidades tinha um defeito, que
as destruia pela raiz sem elJe o querer.
Era dominado pelo medCl: por outro lado, nm
falso principio religioso -prejudicava a sua intelligencia. Entendia que, se não seguisse o voto dos
conselheÜ'os da corôa, tomava para com Deos sobre
si a consequencia do negocio sobre que deliberasse
pela sua vontade. Era por isto que elIe mandava
sempre pôr. em execução o voto ~os conselheiros
em contradlção ao seu, que mUltas vezes era o
melhor.
D. João VI teve um reinado muito agitado. O seu
caracter soffreu muito cam as agitações e infelicidades do seu reinado. Não era feliz no centro da
sua família; pelo contrario, foi do centro della que
nascêrão os seus maiores desgostos. A conspiração
do Alfeite, movida em 1805 por sua propria mulher para lhe tirar a regencia, influio tanto sobre
élle, que lhe tirou a saude e o pôz quasi em estado
de allienação mental.
A princeza conspirava contra seu marido para
lhe tirar o poder, e por outro lado o enchia de desgostos domestics da natureza daquel1es que os homens soffrem, mas. que não perdoãa: Todos estes
infortunios erão ainda uma razão para que o bondoso povo brasileiro se interessasse pela victima que
amava.
D. João VI retribuia este amor, interessando-se
muito pelo Brasil, cuja grandeza elle comprebendia pel'feitamente. Veio enfer-mo, e no Brasil gozou
do tão boa saude, que em 13 annos que nelle residia nem um só dia esteve de cama. O seu governo
no Brasil foi socegado; não passou pelas tribulações em que esteve em Portugal. Foi muito considerado e respeitado por todas as côrtes da Europa
e de todos os guverno- da America Meridional.
Confiava tanto nos brasileiros, comprehendia tão
bem a sua po ição na America, que se preparava
para ser _o arbitl'o della; e parajustificar o que
digo, um dia, lhe perguntando o seu ministro o
que queria que -se respondesse ás grandes potencias européas, que exigião que Sua i\Iagestade
restituisse Montevirléo á Hespanha, respondeu
D. João VI: - diga que já nào estott na EU1'opa.

A partida da côrte portugueza "'\usou grave sensação em toda esta bena cidade dó Rio de Janeiro,
e toda ena. apresentava uJIl'faspecto de tristeza, que
parecia contei' em si a incerteza do futuro que a fazia' reflectir no presente.
As operações Gommerciaes afrouxárão consideravelmente. As obras publicas. e particulares perdêrão aquella actividade, com que até então se
distinguião. Os espectaculos fOt'ão abandonados
pelos seus antigos concurrentes. Todos tomião o
presente e receiavão o futuro, e cada um tratava
de se pôr a-eoberto das eventllalidades, apurando
o que tinha para se pôr a sal vp em occasião opportuna.
As especies metallicas, já diminuidas pela quantidade de moedas circulantes, de ouro e prata em
:barras e em_obras que farão na esquadra, co~eçá
Tão a ser de dia etTI dia mais procllradas e maIS raras. Póde dizer-se que o Rio de Janeiro, ('om a paf":
tIda do rei, ficou como uma familia qne perde o
seu chefe, e não sabe ainda qual será o sel! destino.
O rei D. Joà.o VI era geralmente ama-lo pelos brasileil'Os, porque era el1e naturalmente/bom e compassivo; desvelava-se ~m assegurar a sorte das famílias quando ellas tmhão a desgraça de perder
seu chefe.
Era elle mesmo que pI'evia o modo de ~ccol'rer o PRINCIPE REGENTE llANDA PROCEDER ÁS ELEIÇÕES PARA
á viuva do empregado publico, e de empregar o
DEPUTADOS Á CONSTITUINTE" DE LISBOA
filho, quando elIe se achava na circumstancia de o
ser, no lugar vago que 'ficava pela morte do pai.
O Principe depois de varias providencias que
Tudo isto fazia sem ostentação, e de um modo tomou, principiou a fazer economias n...s despezas
I
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publicas, e principiou muito bem, porque foi nas dendo-se secretamente com os companbeiros vendespezas da sua casa que elle deu os maiores e ceu es:;a diffieuldade, elegendo-se para deputado
mais profundos golpes. O Sr. Varnagen, na sua João Soares Brandão.
Historia do Brasil. diz, que o Prineipe reduzira a
Completa a deputação passava-se a elegei' os supdespp.zil da sua casa á insignifir.ante quantia de plentes e farão eleitos Francisco Villela Barbosa
1 :60f)g. A carta do Principe a seu pai, eom a data (depois marquez de Paranaguá) e Ledo, medico no
de 17 de Julho de 1821, diz o contrario.
Porto, imão de Joaquim Gonçalves Ledo, que era
As despezas da "lIsa real continuárão a serem eleitor. que muito figurou depois nos negocias da
feitas pelo thesoul"o, Ifluito I'erluzidas, porém, por- independencia. Estes dous ultimos supplentes subs·
que o Principe assim o Lluiz, O conto e seiscentos tituirão logo aos dous deputados prelados, que ammil f'éis, de que fali" u 81'. Val'llagen, é a qnantia bos fallecêrãu depols de eleitos.
que. o, PrinciI?P 1'P'S"/'VOll para as despezas do s,cu
O bispo de Coimbra não chegou a ir á camara; o
boLlOno partlculal'. O Sr. Yal'llagen confundlll, inquisidor-mór Azeredo Coutlllho só uma vez lá
pOI'tanto, as despez'ls dI) bolslOho cum as de~pezas foi, e nessa distinguia-se por um dis~urso tão veda casa real.
hemente sobre as cousas do Brasil, que fez proO PI'incipe achou nas cavanu-rices qe seu pai funda impressão no congresso, nas galel'ias e na
1.200 animaes, e pal'a o sen serviço só consel'l uu I'Ídade. Adoeceu no dia sel{uinte ou mesmo naqnella
156. Na 'ucharia a reducção foi grande. Destinou o noite e falleceu. A morte deste eloquentissimo prepaço da cidade, que esta va deshabitado depois da lado foi attribuida a um erime, segnndo se disse.
partida da côrte, pal'a as secretaria de Estado e
'
oull'as repartições publicas, que estavão até então
DESAVENÇAS ENTRE o CONDE DOS ARCOS E o CONDE DE
em casas de aluguel. Não poupou occasião de reLOllZAN
duzir as despezas sem prej uizo do serviço.
Mandou proceder ás eleições de deputados para
Pouco tempo depois da partida do rei apparecêLisboa pela provincia do Rio de Janeiro. Dava ella
cinco deputados tão sÓmente. Aconteceu então u rão desavençll.s entre os dous condes de Louzan e
contrario do que hoje aCO:ltece : ninguem queria dos Arcos, influentes no governo, e de tal rórma foi
ser deputado. Houve Lambem cabalas nessa eleição, a cisão, que não podia mais haver conciliação entl'e
mas farão ellas pa ra não ser-se eleito. A razão que elles. O conde dos Arcos queria o Brasil para o
davâo as pessoas que erão escolhidas era: Não posso Principe e para si j o conde de Louzan queria o
aceita?', pO,1'que julgo que poderia ser mais util aqui Brasil para Portugal tM só mente. Estava tão aferdo que lá. Ninguem dizia mais do que isto, e todos rado a esta idéa, que julgava passiveI e mesmo natural a realização della. '
tacitamente se entendião.
O conde de Louzan era tão curto de idéas, como
Os brasileiros sensatos do Rio de Janeiro entendião que o estado presente era falso Iii que havia de vaidoso ou presumido de financeiro, sem que disso
ser forçosamente substituido por outro. Qual fosse ti vesse a menor idéa. Concebeu o tresloucado proelie todos o presentião, mas ningeum o divulgava. jecto de não empregar mais brasileiro algum em
Neste estado de cousas decidia-se que se elegesse lugar publico e importancia. Não fazia disto separa deputados brasileiros que já se achassem em gredo j pelo contrario tinha certa vaidade em o
Portugal. Os eleitores portugnezes facilmente con- manifestar.
Faliecendo no dia 9 de Maio de 1821 o adminiscordárão com esta opinião. Entendêrão q,ue os brasil~iros que residião em Portugãl trnhão ldéas mais trador da alfandega, o filho deste, um dos mais disportuguezas do que os brasileiros que pura lá fos- tinctos empregados della, entrou no numel'o dos
pretendentes ao lugar de seu pai, e foi por fim dessem com missionados.
Concordárão, pois, entre os eleitores que se ele- pachado; e indo agradecer ao Principe Hegente,
gessem brasileiros já residentes em Portugal. Os esle, com a franqueza que o caracterisava, lhe disse:
dous primeiros nomes em que todos concord,!vão « Agradeça, que fui eu só a seu favo\> j todos os
farão o de José Joaquim de Azeredo Coutinho, ministros lhe farão contrarias. Eu o despachei, porinquisidor-mór, e D. Francisco de Lemos, bispo- qne espero que sirva com o mesmo interesse e
conde e reformador da uiriversidade de Coimbra, honra com que servia seu 11ui. »
O novo administrador da alfandega foi em seambos naturaes do Rio de Janeiro. Approvou-se
tambem a Luiz Martins Bastos, natural do Rio de guida agradecer ao conde de Louzan. Este, com um
Janeiro e irmão do, hislJo de Pernambuco FI'. An- modo brutal, lhe disse: « Vá agradecer ao Printonio de S. José .Bastos, e de outro frade de S. Bento cipe, que foi quem o despachou, contra a minha
FI'. Manoel Bastos, influindo muito este para que o vontade; a mim não, que fui contra o seu requerimento, que não appI'ovava a sua nomeação, uem
•
irmão fosse eleito.
Os eleitores portuguezl:lS tinhão por seu candidato approvarei a de nenhum outro brasileiro para ofliO Dr. Luiz Nicoláo Fagundes Varella, tambem na- cio de tanta importancia. l)
tural da cidade do Rio de Janeiro e neHa residente,
O conde de' Louzan empenhava-sé pnra que o lue não admittia a opposição que este fazia a ser gar requerido fosse dado a João da Rocha Pinto,
natural do Porto. A divergencia de principias entre
eleito.
Não havendo em Portugal mais fluminenses onde os dous condes foi levada ao conhecimento da tropa
escolher, os eleitores brasileiros concordárão na portugueza, e esta, como era natural, e já desespeeleição do Dr. Luiz Nicoláo Fagundes Varella, que rada pelo que expedmentava, seguio a opinião do
era tambem eleitor. Faltava o quinto deputado a conde de Louzan e prestou a este toda a sua força
eleger. Era uma difficuldade a vencer; porém o para se desfazer do conde dos Arcos.
eleitor rjlpitão-mór José Joaquim' da Rocha, entellOs meios não erào legaes, mas erão aquelles que
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estavão em voga, e que desgl'açadamente o prin-\ partio para a fazenda de Santa-Crur. Lá no meio
cipe c a população desta gl'ande cidade e provincia das suas occupações administrati vas, a lembrança
não fazião resistencia.
de que a tropa Pol'tugueza podia fazer, apezar das
O conne de Louzan foi um libel'al exaltado quando promessas dos seus chefes, o preoccupava sem
appal'ec:eu a ,'evolução do POt'lo, Tornou-se depois cessar.
A's'l i horas da noite do mesmo dia 4 montou a
absoJutista,-e foi um dos mais exaltados no rejnado
de D, Miguel, de quem foi ministro da fazenda. cavalJo e partio para a côrte. A's 5 hõras ela manhã
D. Migllel nisse em Roma ao Sr. conselheiro Drum- do dia 5 já est:lva nos quarteis do balalhão n. :i de
mond, quando ministI'u alli, que o conde de Lou- caçadores, situado no campo de S. Chrü,tovão. Suszan, pela sua exaltação, peja sua vaidade e peja peitou logo que se lrumava alli uma conspiração, e
sua if(l1oraucia, muito tlOha contribuido para a que era nó aposento ào capitão Sá que se reunião
perda da sua cOl'ôa con1O rei de Portugal. Isto me os oonspiJ'adol'es. Falluu a este capitão, que dissicOfllIllunicuu ve'l'balJl1ente o mesmo Sr, conselheiro mulou ao principio e exaltou-se depois com as palaDrummond.
vras mais desabrtdas que o Principe lbe dil'fgio.
Sua Alteza ainda não tinba dado costas ao quartel já o batalhão pegava em armas. Dots 9 pal'U as
EPlSODIOS DO DIA 5 DE JUNHO DE 182"10 bol'us da manha desembocava eJle, ao pab~O de
marche-marche, na rua Direita, vindo pel;, rua de
Em filis de Maio de 1821 chegárão ao Rio de Ja- 'S.' Pedro. AO'appl'oximar-se á alfandega, indu bemneiro as bases da constituiçãO, decretadas pelo pre no mesmo passo, os soldado!! começárão a carcont.rresso de Lisboa; e oeslas bases expressamenle regar as espingardas. Duas denas -diSlJarárão em
e declal'ava que, ellas não erão obrigatorias para o frenle á alfandega.
Brasil emquanto não fossem pelos seus deputados
Este acto j-ôz aquelJa populosa e pacifica rna do
appruvadas em côrtes. U Principe llegente enteu- cummercio
na maior consternação. (Js neguciantes
deu que esta clausu~a desob)'ig~va por.emqllanto ao cordão
para
suas la as áfim de pôr a salvo os capiBrasil de prestar Juramento as ref~rld.as bases da taes que pudessm
de um saque da tropa, que a toconstitiuiçao. Os d-eputados do BraSil amua se não dos parecia ineyi'tarel.
entanto o bàtalbão conacha vão no congresso. Demais o Brasil já havia tinuou a sua marcba, No
e
foi
alto no lar~o do
prestado juramento á constituição, lal qual Ocon- Moura, em frente ao quartelfazpr
do ii de inTanlul'ia.
gi'esso a fizesse.
Este pegou em armas e marchárão. Forão ao quarEste juramento prévio, posto que nulIo em di- tel de ar tilharia na praia de D. Manoel, e la fizerão
relto, porque ninguem póde jurar observenc~a outro tanto. Iarcháráo estes tres corpos para o
daquillo que não sabe nem con~e.ce, faZIa tod.a VlU Rocio.
de&oecessario outl'O qualquer Juramento, aJOda
O batalhão i5 de infantaria, que esta\'a até então
quando as bases da con tituição expressamente nào
divergente,
vendo que a maioria estava da outra
declarassem que a constituição que por elIas se
fizessem não era ohrigatoria para o BraSIl, em- pllrte, marchou tambem, e lá se foi reunir com elia.
quanto não fosse approvada pelos seus deputado:> Ao entrar no Rocio foi recebido com numerosos vivas dados pelos tres corpos que já lá se acha vão.
no congresso.
Informado o Principe do que estava occorrendo;
O conde·de Louzan entendeu diversamente. Supmontou
a ca valIo e veio ao Rodo. Ao che~ar reupunha q'!e esse ~esnecessario juram.eoto sujeitava
ainda mais o Brasil a Portugal. Queria que no Bm- nio os chefes e perguntou q que é que elies querião.
si] não houvesse acto algum espontaneo, que não Respondêrão: II Queremos jurar as bases da conshouvesse livre arbitrio em cousa alguma e que os tituiÇão. 1) O Principe replicou: li Jurar as bases
brasileiros se habituassem bem a receber tudo feito da constituição a ponlas de bayonetas é cousa intoem Portugal. Era por estas razões que elle susten- leraveJ. )
tava o seu parecer para se prestai' juramento ás baUm nadre portuguez, de nome'José Narciso, que
tinha sido eapelJão do conde de VilIa-FJÔI' (depois
ses da constituiçãO.
O conde de Louzan, vendo-se batido no ministe- duque ela Tel'ceira), que estava presente, junto aos
!'ia, recorreu á tropa. Esta começou desde Jogo a ol'üciae , disse ao Pl'iucipe- «( que.elle era o procugrilal' pelo juramento ás bases da constituição. rador do povo; que o POV0 queri~ jurar as bases da
O PI'incipe Regente foi informado de que se tra- constituição, demitLir o conde dos Arcos e nomear
mava uma conspiração militar para o ob"igal' com um governo provisorio, e que a tl'opa unanimeas armas na.s mãos a prestar juramento ás bases da mente o apoiava neste sentido, e estava alli para
consti tui~ão. Teotou cooj urar esLe novo acto de in- sustentar e fazer etrectIva a vontade do povo. Il
A' vi ta de taes argumentos o Prineipe disse que
subordinação da tropa portugueza. FalJou a este
respeito aos principaes chefes deIla, e todos el1es elles querião tanta cousa, qne se não poatào lag;er tocerlílicáril.o ao Principe Rogente que era falso o das, na praça ou melO da ,·ua,. que eLle subia para a
boato que tinh~ chegado aos ouvidos de Sua Alteza, sala do theatro de S. João, e ló se trataria des~es neque elIes não HnMo tal intenção e nem jáulais pra- gocias.
ticarião semelhante acto de insubordinação. O PrinR~unido o PI'incipe com os chefes dos corpos, alcipe Regente não acreditou muito no juramento de guns officiaes mais, e o improvisado procurador do
taes ofliGiaes j ficou, porém, menos preoccupado a povo, Sua Alteza ,disse, pois, que se era em nome
respeito dos acontecimentos que se prepara Vão:
do povo e da tropa que se fallava elIe mandava chaO Principe estava de boa fé a ['espeito do conde mar os eleitores que acaba vão dr. eleger deputados,
de Louzan. Não o suppunha capaz de tentar nas por serem estes o mais legitimos orgâos da vontrevas. Pela madrugada do dia 4, de Junho de i82i tade do povo, do que o padre José Nal'Ciso, e qun
8
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sem nada fazer de bom ou de máo. Durante asna
existencia informou alguns requerimentos que lhe
mandava a secrelaria de Estado. Os tribunaes nunca
fizerão caso delIa nem lbe reconhecião a legalidade.
A tropa marobou para a casa do conde dos Arcos (hoje paço do senado) no campo de Santa
Anna ou da Acclamação, e nos mesmos tr:.ajes
domesticos om que o achárão, ao cahir da noltc,
o levárão preso para bordo do brigue T,'eze de AJaio,
afim de o fazer s.eguÍI' pam Lisboa.O Principe Regente foi muito censUI'ado paI' não
tel' empregado os meios de repelIir tamanha vialencia, vendo passar o seu amigo e seu ministro de
Estildo, preso, no meio de 'uma escolta, com sua filha, naquelIes trajes, cumo se fôra o illustI'e conde
dos Arcos um facinora ou banrlido.
O nobre conde dos Arcos e sua filha, recolhidos
pl'esos a bOI'do, sahirão pal'a Lisboa com escala pela
Bahia no dia 10 de Junbo, no brigue T,'e::.e de
Maio, sendo o seu commandanto o 1. 0 tenente Manoel Pedro de Carvalbo.
A (;azeta do Rio de Janei,'o, contanào todas as pePRISÃO DO CONDE DOS ARCOS NO DIA 5 DE JUNHO DE 1821
ripecias do dia 5 de Junho, nana os factos do modo
seguinte:
O conde dos Arcos, que ['epresentava um papel
« Tendo-se divulgado nesta côl'te desde o fim de
importante nos negocios publicos em favor do Brasil, entendeu que, para accelerar os movimentos da Abril, tanto pelo diario da regencia de Lisboa, como
independencia, devia dar como partidos do gabi- pelo das côrtes celebradas naquelIa capital, as bases
nete do Rio alguns actos do governo de Lisboa. s?bre que se ha .de esta~elecer a constituiçãO poliA tropa portugueza, que vivia (lesprezada por todas tICa portugueza, Já sancclOnadas, e mandadas jurar
as classes da sociedade, pelas hostilidade-s que pra- e ohservar como lei fundament~l pelue mesmas
ticou do dia 21 de Fevereiro de 1.821., disparando cõrtes, o povo e a tropa da guarnição desta cidade,
tiros para dentro do ediucio da praça do com mer- que bavião solemnemente jurado a constituição
C!O, tendo grandes ciumes do que via o ministro que aquel1as cÔI'les fizessem, julgárão que, tendo
conde dos Arcos praticar, para se rebabUitar, in- prestado aquelIe juramento a toda a constituição,
citada pelo conde de Louzan, a pretexto de nova- Lambem se entendia a respeIto das bases que fazião
mei1te jurar-se as bases da constituição, julgou con- uma parte essencial da mesma, e como S. A- Real,
venienle pegar em armas e se apresentar em carac- o nosso benignissimo Principe Regente, bavia protel' hostil e revolucionario; e se.ndo aquelIe ministro mettido anticipar aos povos deste reino todos os
na reunião do theatro logo demiLtido foi em seu beneficios da mesma constituição; julgárão llue no
lugar nomeado o desembal gador da ca a da suppli- numero destas vantagens afiançadas pela sua I'eal
cação Pedro Ah-ares_ Diniz. Foi escolha do Prin- palavra se devia comprehender o eífectivo juracipe.
menlo; o Pol' isso, todos reunidos na grande praça
Decl'ptou-se u juramento da constituição e a crea- do Rocio desta cÔl'te, clirigÍl'ão á presença allgusta
ção de uma junta provisoria, cnjos memh['os forão de S. A. Real uma deputação encarlegada de manialli tumultuariamente indicados. Tambem se for. festar ao me,-mo augnsto Senhol' estes sentimentos
mon uma pspecie de junta com dous membl'Os as- tão patrioticus, e tão dignos da sua roal e pl'ovidensistentes ao tenente-general JOI'ge àe Avilez, com- tissillla aLtenção. elo que resultou vil' S. A. Real
mallQ.an{e elaR armas <.Ia côrte e pTovincia do Rio de áquella mesma praça, e tendo subido ~ grande sala
do rcal tbe~'tl'O de S. João. e senrlo alll mais partiJaneiro.
.
_
'. cularruenl.e lOforlllatlo dos votos do povo e tropa, se
A trop~ portugueza uaá esta va naquelIa oc~asluo dignou de annuir a tão j ueta representação, não só
de boa harmoma com o.general Jorg~ de AVJI~z, e pel'miLLindo que se jurassem as dilas bases mas
'
era contra. .eJIe qu_e se articulava as mal.or~s qU81xas. sendo S. A. Real o primeil'O que as jurou.
Estas queixas erao li m pretl'.xto. O PnnClpe par,. o
. •
.
anle(~ipür maudou dizpr a Jorge de Avilez pelo mi(( E porque o povo e tropa.tmbao pl'ovas pu~l1nistl'O da guerl'a CauJa que pedisse 11 sua demissão, 9a.s de qu~ a demol'a daquelleJllraI~e.nto era devida
afim de aealmar 05 animos agitados. JOl'ge de Avi- a.mfluenc'a do conde do,s Arcos, ,ml\llstro e sec~'~ta
lez obedeceu; mas, chegada a occasião, a Ll'Opa não ~IO de Estado d?s. negoClos <.lo remo e estrangeiros,
quiz que a rlemissão ~f' effpctuasse ; arranjou isso Igualmente r?garu? ~ S. A. Real houvesse por bet~l
com a commissào da junta do govr.rno das m'ma·s. rem(\ver o dito mlmstro daquelle e~prego, suppli,-. .
_....
cando-lhe ao mesmo tempo que se dignasse (le perO d .
. -er-l eto d~ cr~"2ao d,; j unLa. provl?ona DUO lhe mi ttir a eleição de uma junta, que tivesse por
desl.l~ua~a attllbUlçoes:. l~lIa nao sabIa nem como ol.jeclo examinar qualquer lei que alguma IJI'gencia
~~vla f~zer a sU,a relllllao., e nem o 9ue }he compe- de publica administração tornasse indispensavel,
tM fazeI na quallda<.le de Junta prOVlsorla.
afim de subir á real assignatura depois de visto e
. Apezar da nomeação.de til junla o Prin~ipe con- approvado pela referi~a junla, ~ (IUal é responsavel
tmuou a govel'llar. A JUDIa morreu paI' SI mesmo peja sua conducta activa e paSSiva- ás côrtes de Lis·
mandava tambem chamar a tropa brasileira afim de
que, reuuidos, dissessem o que querião, e que pedissem tudo de uma vez, porque elIe não compareceria mais a outro chamado.
A pouca. tropa l)rasileira que havia acudia ao chamado; poucos eleitores compal'ecêrão, e estes ou
el'ão portugu-ezes ou brasileiro:; daquelIes que espreitavão occasião de melborar de posição. Os tres
pedidos feitàs pelo padre José Narciso foráo renovados e quasi unanimemente appI'ovádos.
Poucos ousárão votar contra o que a força armaq.a
estava alli impondo. E se o Principe Regente
se suhmetteu á vontade de tão in..fame ajuntamento ' não era muito que pessoas collocadas em
posição infinitamente inferior fizessem outr-o tanto.
A tropa brasileira foi testemunba muda de toda
aquelIa seena. Era pouca e não linha munições de
guerra, em quanto que a portuguoza estava bem
municiada, tinh q espiugal'das carregadas e al'tilharia com os morrões accesos !
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boa' e outrosim fosse servido permittir que se elp.gess~m dous ofliciaes gencroes adjuntos ao despacho e eJlpediente do gener~l das al'mas desta côrte
e provincia; o que tudo fOI generosamAn.te concedido pelo mesmo a~gusto Senhol', c~m aDlmo c beni<rnidade verdadeIramente real, dl~nando-se nom~ar para ministro e secretario de Estado em lugll r
do conde dos Arcos o desembarl{ador do pllÇO Pedt,o
;Alvares Diniz, e ordenando se convocassem os eleitores da comarca, que elegêl'ão os deputados pélra
.as cÔrtes, para que, com a presidencia da camlll'a e
concul'so de dous ofliciaes de cada corpo da I a e 2"
linha da gual'Oição desta cÔl'te, eleg-essem os membros de que se deveria compÔl' a referida junta.
« Findu esle acto, os ofliciaes, que tinhão sido
nomeados pelos seus l'espectivos corpos para a eleicão dos membros daquella jnnta, elegêrãe pal'a
ádjuntos ao govel'no das al'mas os ~l"gadeil'?s Verissimo Antonio Cal'uoso e Fl'aUCISCo SarUl va da
Costa Refoios.
.,
« A' noite se dignárÁo S. A. 11. o Pl'incipe Regente e S. A. Princeza Real, acompanharlos da
cÔl'te honl'al' com a sua augusta pl'e"ença o I'eal
theat~o de S. João, onde se del'ão repetidos vi "as á
religião, á cOni3titllição, a Sua Mageslade ~ ? A R.
O Pl'incipe Regente, e a toda a real famllla. Cantou-se o hymno constitllc~onal, compost~ por ~. A.
Real e rp.citárão-se Vat'IOS v,'rsos alluslvoS as repetidas demonstl'ações de heneficencia, q~e .o
mesmo beniU'nissimo Senhor nos tem prochgaltsado, mostra~do-se em lão vivos applausos o regosijo publico.
« Seguio-se a representação d~ uma peça de musica e uma elegante dança. Quasl todos os moradores da cidade illuminárão expontaneamente as
frentes das suas casas.
« No dia 7, ás 9 horas da manhã, appareceu
S. A. R. o Principe Regente, com todos os ministros, em uma das salas do paço, e alli wncorrêrão
os membros da junta provisoria, e prestárão o de'Vido juramento nas mãos do Exm. bispo diocesano
capellão-mór, em presença do senado da camara,
do exercito e do povo. Houve illuminação espontanea em toda a cidade, e dignando-se S. A. Real
honnü' com a sua augusta presença o real thea.tro
de S. João, foi alli applaudido com muitos vivas e
obras poeticas.
le Relativamente ao acontecimento acima expendido se. publicál'ãO os seguintes diplomas:
Deç-relo
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art. 3! das bases constitucionaes portuguezas. Esta
j unta será responsavel ás côrtes convocadas na
muito nobre e leal cidade de Lisboa pela sua conducta activa e passiva.
« Determino, outrosim, que todas as leis, que
peja necessidade publica eu fôr obrigado a fazer,
sejil' remeUidas em projecto pelos minisll'o~ e secI'etarios de Estado á junta, para que, depois de
por ella sereU? examinadas. suMo á minha real
presença para eu as sancclonar.
« Os minislr05 e secretarias de Estado são os
que constão da relação junta, assif{nada pelo conde
da Louzã D. Diogo, meu mi nisll'o e secretario de
Estado dos negocios da fazendil.Paço, em (j de J unhu de 1821.-ColII a ruilrica do Prlncipe Regente.
-Conde da Louzã O. Diogo.-Carlos Frederico de
Caula.-Manoel Antonio Fal'inha.
Relação appensa ao decretu de Gde Junho de i82i« Para ministl'O e secI'etal'io ae Estado uos ne·
goclOs do reino e estrangeil'os, o desembargador do
paço Pedro AI vares f,linü.
« Dos negocias da fazenda, com a presidencia do
era rio regia, o cOI)de da Louzã D. Diogo.
« Dos negoéios da guerra, o marechal de campo
Carlos Frederico de Caula.
.
« Dos negocios da mari Ilha, o chefe de esquadra
Manoel Antonio Farinha.
(e Paço,
5 de Junho de !82L -Conde dü Lou~a
D. Diogo.

Decreto
« Tendo eu creado pelo meu real decreto da data
de boje uma junta provisional, perante a qual se
verifique a responsabilidade dos ministros e secretarios de Estado do meu despacbo, que o art. 3f
das bases da conslituição portugueza lhes impõe; e '
não querendo retardar por mais tempo a installação
desta junta: bei por bem approvar os deputados
della que me forão propostos pelo povo e tropa
desta cidade, constantes da relação junta, assignada
POI' Pedro Alvares Diniz, do conselho de Sua Ma,gestade, ministro e secretario de Estado.
« O mesmo ministro e secre'acio de Estado, e os
das repartições da fazenda, guerra e mal'inha) o tenhão assim entendido e i) fação executar pela parte
que a cada um delles pertence. Paço, 5 de Junho
de i82i. - Com a rubrica do Principe Regente.Pedro Alvares Diniz,

vas~allos de
el-rei, meu Senhor e pai, e concorrer pal'a o bem
geral, que é e tem sidu o meu particulal' desvelo, Relaçc10 das peJJsoas que forão eleitas para deputados qa
detel'mino, pOl' justas e bem attendiveis razões que
junta provísoria
me forào ponderadas pelo povo c tropa desta cidaue, que os ministros e secretarios ue Estado continuem a uespachar com a minha real pessoa, con« Mariano José Pereira da Fonceca, 38 votos.
forme mandão as instrucções de 22 de Abril, que
« Bispo capellão-l11ór, 3-1.
meu augJlsto Senhor e pai me deixou, e crear urna
II José de Oliveira Barhosa, 33.
junta pl'ovisoria, composta de ü deputados escolhi« José Caetano Ferreira de Aguiar, 23.
dos de todas as classes, pemnte a qual os sobredi« Joaquim de OliveIra Alvares, 22.
tos ministros e secI'etarios de Estado vel'ifiquem a [ (e Joaquim José Pereira de Fal'o,.20.
sua responsabilidade, que lhes é imposta pejo
Sebastião Luiz Tinoco, i8,
3

. « Desejando em tudo satisfazei' aos
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« Francisco José Fernandes Barbosa, i7.

monl}.rchas, e seu augusto succesSOr annuirão ao
Manoel Pedro Gomes, 'i5.
pregão da voz geral, e firmárão com o seu jura« Paço, 5 de Junho de i82L-Pedro Alvares mento a constituição portuguezfl, tal qual a fizerem
Diniz.
as cÔrles. Vós correstes á porfia prestar o vossojuramento. A nação fel': as bases da constituiçãO, que
Aviso
forão solemnemente juradas por todas as classes
e pessoas. Que vos falia? ão sereis vÓ's sinceros e
coherentes ?
II 'Para o j;tiz de fóra desta cí'dade.-Devendo to« Eu vos grito, a I'Ilzão vos brada e o dever vos
das as autoridades ecçlesiasticas, civis, militares e
empregafios publicos, jurar as bases da consLituição chama: vinde e jurai as bases daquelJa constituique S. A. Real o Principe Regente adoptou e jurou çã.o que ba pouco jurastr.s; neJlas assenta o soberbo
para terem observancia n~ste reino do B1'I\sil, ser· edificio da suave legislação que deve reger-vos.
vindo provisoriamente de constituição, na fórma do Ellas vos promettem a mais eterna duração, a
que determinárão as côrtes g'praes e constitu intes maior união a Portugal, que póde manter os vossos
para os reinos de Portugal e Algarves pelo seu de- direitos, sustentar e guardar o vosso commercio, e
creto de 9 de Março do COrt'ente anno ; éS. A. Real segurar para sempre a vossa. felicidade. Conclui asservido que o senado da camara esteja em sessão sim a grande obra que principiastes; atalbai deste
continuadí\ pelo tempo que fÓI' preciso, para as so- modo os grandes males qne uma politica. mal enbreditas autoridades e empregados pr,estarem o tendida vos póde cansar, e mostrai a POt'tugal e 1\0
mencionado juramento, fazendo a todas constante mundo a vossa energia e acti vidade, a firmeza do
por editaes, na intelligencia de que SP, expedem aos vosso caracter e adbesão á causa commum da na..
tl'ibunaes e mais estações as convenientes ordens Ção, que em tudo vos fará felizes. »
relativament43 aos seus respectivos empregados, o
que Vmcê. faeá presente no mesmo senado para
SOFFRIMENTOS no CONDE DOS ARCOS
que assim o fique entendendo e se execute.
« Oeos guarde a Vmcê. Paço, em 7 de Junbo de
1821.-Pedro Alves Diniz.
O Rio de Janeiro, remettendo preso pam Lisboa o esclarecido conele r10s Arcos, não o carreO'ou
« Tambem se imprimirão as proclamações sede accu5a~ões; e no entanto a. Bahia, que lhe deguintes:
via innumeros
fayol'es, foi que, desconhecida , o
. .
accusou Injustamente, sem se lembrar que elIa não
Proclamação
tinba um passatempo bonesto para as suas distraçôes, e o conde dos Arcos lhe mandou con~truir o
« Soldados I - Não é só no campo da batalha seu -elegante t~eatl'o de S. João; não tinba uma
que se adquire immortal gloria. Os inimigos inte- pra<::a de corom'ercio, um passeio publico, uma biriores nas circumstancias actua.es são mais formi- bliot3er.a, e o conde dos Arcos deu-lhe todos esses
daveis: eUes projectão ruínas insanaveis; em vós monumentos.
descança a patr'ia ; não deixeis baldadas as sua"s esA Babia não tinba divertimentos familiares, e o
peranças e as dos cidadãos, que, confiados em vós, conde dos Arcos creou os concertos nocturnos e
se julgão ao abrigo da anarcbia. Vós sereis respon- regulares DAl1a, onde /IS familías passavam as hosaveis perante Deos, perante o mundo e perante as ras da noite alegres e divertidas.
côrtes de POI'tugal, de qualquer emmissão ou falta , As cnsas que tinhão as porIas e as janellas guarde energia de que se possa aproveitar o systema necidas de rotulas, e que ahrião paea fÓl'a em modo
anti-constitucional.
.
a maltl':ltlll'em aos transeuntes, forão substituidas
« Se rôr precisO' correi as armas e desappareça de por vidraças.
tàdo o despotismo de qualquee maneira que el1A I3SO conde !los Arcos deixou na Bahia uma memoteja mascal'ado; balJai planos traçados pelo odio e ria eterna, pois além desses monum"ntos pr'otegeu
que serão seguidos de nma longa serie de r] esgra- as letras, as artes e as sciencias, a t-fi] punto, que,
ças-; mostrai ainda uma vez que ou portuguezes Ou animando aos cultores delIas, concorreu para. que
brasileiros, descendeis de heroes que fizer'ão brilbar os lalrntos, então opprimidos, apparecessem e se
as quinas portuguezas nas regiões mais remotas.
Jesenvol vessem. Isentando a toJos que estq,.davão
« Soldadosl Viva a religião; vi vão as basps da do recl'Utamento, em pouco tempo ii Babia se disconstituição, que nos devem reger; viva el-I'ei tinguio pelos' bomens nota veis que veio a po constitucional e vivão os bravos que defenderem a suir(*).
patria. .
Em i817, estando a provincia da Bahia de mão
dadas
com Pel'l1ambuco para a execução da revoluOutra
ção que aJli se deu em 6 de Março desse anno, de
posse o conde dos Arcos dos se~redos revolu(',iona(( Habitantes do Brasil, vassallos do luso impe. rios e dos planos tenebrosos em que elIe seria vicrio, todos portu:.{uezes conslitucionaes ! - O dia 26 lima, não só evitou que a Babia se comprometesse,
de -Fevereil'o foi o mais brilhante que tem raiado
no vosso hemispberio depuis que no dia '24 de
Agosto a naçào POl'tUI{UeZa reclamou os seus direitos, quebr'ou os ferros que a opprimião e fez renas(') Vide M,emorias His(01:icas e p'/'ovincia da lJahia: por
cer a liberdade
IgnaclO Ar,clOh de CerqueIra e SIlva, a Chorogra.phta de
.
Domingos José.Anto·oio Rebello e a 1. a serie do BrasiL HioS(( O nosso amado soberano, o melhor de todos os I torico na-historia dos ministerios.
«
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como salvou por um modo digno do seu éaracter
e lealdade aos compromettidos, fazendo que os que
erão militares marcbassem com a força que expedio para Pernambuco; e que ~s outl'OS, que pertenClao ás outra~ clas~es da soc~edads, fossem .empregados p~r meIos. diversos, em modo qne Olnguem.
ficou compromettldo.
Por todos esses serviços a recompensa que teve
foi a ingrRtidão, ~ujo histori~o extr:aio dos Dia7'io~
do Governo de Lts~oa de qumta-fena 9 de Agosto
de lR21 n. i87.

nhuma no porto da mencionada provincia e diri/Zir-se em àireitura a essa cidade, oade entregará ()
dito conde.
« A junta aproveita mais esta occasião de se
congratular mui cordialmente com V. Ex. por tão
feliz Rrontecimento, que parece assegurar completamente a união da grande e briosa família r: ortu gueza;
«( Deos prospere e guarde á mustre pessoa de
V. Ex. por mui dilatados annos. Rabia, 20 de Junho de Ul2L De V. Ex.-Luiz Manoel de Moura
Cabral, pres,dente.-Paulo José de 1\1ello Azevedo
Officios da Junta provisoria ~a Bahia remettidos pelo e Brito, vicp.-presidente.-José. Fernandes díl Silva
governo ao soberano congresso em sessão de 7 de Frpire.-Manoel Pedro de Freitas Guimarães.Francisco de Paula de Oliveira.-Francisco José
-'fgosto.,
Pereira.-FI'llncisco Antonio Filgueiras.

li JIlm. e Exm. Sr.-Tenho a honra dt remetter
a V. Ex. para cenhecimento do soherano congresso
os tres ofOciGS inclusos, que aCRbo de receber da
junta provisional da provincia da Da·hia. assim
como p-articipo que se vão expedir as ordens para
su~tar o desembarque do conde dos AI'cos logo qne
chegue a este porto, até determinação ulterior.
« Deos guarde a V. Ex. Palacio de Queluz, em
7 de Agosto de 182l.-SI'. João BaptistR Filgueiras.-Joaquim José Monteiro Torres.

Termo de segurança do conde dos Arcos
« Aos 20 de Junho de Ul21 compareceu a esta
junta pl'ovisional do governo desta provincia o
jO tenente Manoel Pedro de Carvalh.), commandRnte do hrigue Treze de li/aio, entrado neste
porto em o dia de de boje, trazendo a seu bordo o
ex-ministl'o de Estado conde dos Arcos, que vai
para Lisboa; mas como o brigue devia tocar no
porto de Pernambuco, o que não convem aos interesses da nação, este governo exigio do dito commandante que assignasse este termo, que com
effeito assignou, de não ir a Pernamhuco, e sim em
direitura á Lisboa, ficando responsllvel ás côrte:>
em Portugal e a el-rei pela contravenção a esta resolução da junta. Do theor deste assignei outro.Manoel Pedro de Carvalho, 1 0 tenente com mandante. ))

«( Para
Francisvo lIJaximiano de Souza.-Illm. e
Exm. Sr. - Havendo ha poucos momentos ancorado neste porto o brigue Treze de Maio, sahido do
Riõ de Janeiro no dia tO do corrente, a bordo do.
qual vem em custodia o conde d'1s Arcos, em consequencia dos memoraveis e glol'Íosos acontecimentos do dia 5 deste mesmo mez naquella antiga
c.ôrte, em que a causa da justiça e da razão triumphou pela segunda vez das borriveis machinações
do hediondo despostismo, que tentava desligar os
«( Senhor. - A junta provisional do governo da.
portuguezes dos dous hemispherios. E ba ~'endo Babia tem a bonra de fevar por cópia á presença de
muitos dos membrós desta iunta recebido variaa Vossa l\fllgestade, náo só o omcio que a elIa dirigio
cartas de pessoas de intima confiança, escl'Upulosa o ministl'o e secretario dos negocios do reino resiprobidade e rlecidido amor pela monarcbia consti- dente no Rio de Janeiro, communicando-Ibe o detucional, cujo conteudo em substancia a mesma creto de 22. de Abril deste anno, senão a resposta
junta participa a V. Ex. para fazer subir ao conbe- \ da junta ao mesmo Exm. ministro,
cimento do supremo. congresso das côrles nacionaes,
«( As razões apontadas na dita resposta parecem
recommend~l a maIs ~esvelada seg~rança s?bre a de sobejo para justificar o passo dajuntil em se
pessoa do dlt~ cOT~de, tIdo com? chefe d!l maIS exe- desligaI' da provincia do Rio de Janf'iro no tocante
cranda_ consplra~ao contra os Illteresses communs á suhordinação politica eC(lnomica, mas muito
da naçao e do reI.
mais pudera a junta arcrescentar, a não temêr fe« Em consequencia disto deliberou e resolveu rir a delicadeza de el-rei na pes oa do Serenissimo
unanimemente fazer snbir na tal'de deste mesmo Principe Real, herdeiro do tbl'ono e ramo de uma
dia o vaso que o conduz, tanto mais quando as dynastia adorada por todos os portuguezes.
mesmas annunciavão um par~id? de servis, com
li .\. junta não ignorava que na conformidade da
que o co~de c?nta~a nesta provlOcla, e. na s~ayes- constituiçãO bespanbola, jurada interinamente em
louca~a Ima~lOaçao procurava a I'eferlda sClsao do Portugal e igualmente na Babia, não a el-I'ei, mas
ImperlO Portuguez.
sim á~ côrtes 6 que compete nomeação de regeneia,
d E sahendo, outrosim, esta junta da conducta e q'ue nestRs circumstdncias era ahusivo (j decreto
anti-constitucional cio govel'lladf)~ de Pernamhuco de 2:l de Abril; nào ignorava a junta aue era inefLuiz do Rego Barreto, tambP.ln denunciado nas so- ficaz o mesmo decrl'to, uma vez que a regencia inbrp.dilas cartas como partidista tio I'eferido cere· cumb da ao Serenis"imo Principe Real ü'"zia combrino systema, acreditou seI' do seu mais rigol'o o sigo o exercir.io de pRrte do poder legislativo,
deveI' não s6 recolheI' a mala pprtencente áljuella pOl'que el-rei não podia daI' o que não possuia, e
provincia para a remettel' prompta~ente pela pri- serrl duv-ida j~ lbe não ~erlencia l~gJslar,.e el-rei
meira emhal'cação, senão fazel' asslgnar ao com- mesmo o haVIa reconheCIdo, adhenndo e Jurando
mandante do bri~ue Manoel Pedro de Carvalbo um uma constituição que admitte a divisão dos podetermo de responsabilidllcie para com as côrtes e res; não ignorava a junta que, ainda no ra o de
el-rei, afim de não tocar por circumstancia ne- que el-rei possuisse o poder legislativo, nem por
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isso o podia partilhal', por ser de sua natureza im-I verno da Babia imputou ao conde dos Arcos na
partivel; razões, pOl'ém, ainda mais ponderosas, e sua conla de 20 de Junho do presente anno . e
que a junta julgou prudente não expôr ao sel'e-, tendo juntamente presentes a memoria e docume~, llissimo Principe Real, a decidil'ão. _
tos justificativo~ offerecidos pelo meStno conde, de
'« Era um monstro em politica a creação de dous ~ue tud~ se mostl'a a fl~lLa de fundamento daquella
centros de governo em um só Impel'io; era um IlInput~çao, em que a J.unta se r~porta.a ~artas,
desej;) mal êoberto de semeaI' sizanias e geral' di- que nao manda, recebidas do RLO de Jauelro de
visões entl'e os portuguezes rIos dous bemispberios: pessoas. que nem nom~a, accl:escentando que. o
acustomal' os portuguezr.s do Brasil a nada tel'em wnde vmba. em custodia no Lrlgue Treze de lI~alo,
de commum com os portuguezes da EIII'opa; era quando é OVluente POI' seus rlocu,mentos que .V1~ha
calçaI' a estrada para uma projectada e f,lcil sepa- pal'a Portugal ~om sua filha pOr hcençado Pr!n~lpe
ração das duas pal'tes do Imperio, e desmentir ver- Real.. resolvêrao q~e. o conde d?s ~rcos seja !III;O"onllosamente a união que el-I'ei mesmo fizel a dos medlalamenle restlluldo á sua llltelra e plena lItres reinos quando ergueu o BI'asil a éssa catbego- bel'daele..
'
I'ia.
li Em consequencIa do que manda o mesmo Se(( A junta passa em silencio o risco da obedien- nh~I' que o sobl'edit? cha~cene." da casa da suppl!cia a um ministel'io composto de inimigos des-I caç.lO, ficaudo nesla.mtellige~cHJ,. faça log? expedIr
cobertos ou uccultos do systema constitucional, as. orctnns necessarlll~ para InteIro e devlr1? eU!llque podia sel'viL' se da subordinação da Pl'ovlllcia prIn:e~t() do que a~ cortes ?era~s e extraordmarlas
para faze-Ia conCOl'rel' ella mesma a solapar. o edi- da naçao ~ortugueza tem 01 dcn'ldo.•
ficio que tão generosa e denodadamente el'lglra o
«( Pala,:LO de QLleluz, em 28 de Novembre de
povo e tropa da Babia.
'1821.- José da Silva Carvalho. »
li A junta p.óde enganar-se; mas nno receia declara!' a Vossa Magestllde que não tem vistas sinislras, OS MEMBROS DO SY EORIO, CO)I A lOBA 'OE RECOLONIZAR o
mas o ardente amor da liberdade const+tucionlll, e BHASIL, PROMOVE~[ A TRASLADAÇÃO DA CORTE PORTUo mais decidido aiferl'o a seus irmãos de POl'tugal,
GUEZA PAR,\ LISBOA C').
tem sido sempre quem a dirigio e a c1irigil'á, ao
mesmo tempo que a junta se sujeita de bom grado
ao qne Vossa Magestade resolver a tão importante
O maximo pensamento dos membros do Synedrí.o,
respeito.
com a revolução de 24 de Agosto de f820. era
«( O céo prospere e guarde a Vos,a Magestade obrigar o rei u. voltar com toda a sua côrte para a
como a nação ba mister. Babia,2f de Junho de antiga metro~ole e recolonisar o Brasil, e tendo es:1821. -Luiz Manoel de Moura Cabral, presidente.- cripto a el-rei nesse sentido,·e recebendo a resposta
Paulo José de Mello e Brito, vice-presidente.- affirmntiva do rei, contes(ão a nota nos termos se·
José Fernandes da Silva Freire.- Manoel Pedro de guintes:
Freitas Guimarães. - Francisco de Paula de Oli-I
veira.-;-Francisco José Pel'~ira.- F~ancisco.Antonio
« A participaç~o. que Vossa Magestade m~ndou
.Filguell'as. - José Antomo RodrIgues Vlanna.- fazer pelo seu rnlmstl'O de Estado dos negoclOs esJosé Lino Coutinho.» .
. trangeiros de tão acertada deliberação, e de ter resolvido voltar a estes reinos com toda a sua real fa:.
Além do que acima dissemos, ainda lembrarei miJia, escolbendo novos ministros acredores da
que foi sob a admin-istração do esclarecido conde nação, foi acolhida com a mais excessiva satisfacão
•
dos Arcos que a provincia da Babia muito floresceu, e altlgria.
porque este nobilissimo fidalgo, dando vida a tudo, • «( Os pal'aenses forão os primeiros na ol'dem dos
fez quanto pôde para merecer que o commercio, tempos que nesse bemispherio alçárão aos céos
por gratidão, lhe mandasse construir no Rio de mãos agradecidas, despedaçando as algemas da arJaneiro um palacio para a sua residencia.
bitrarierlade. Quasi ao mesmo tempo, e igualmente
Aquelles a quem protegeu, como Paulo José de primeiros, os nossos concidadilos da rica e amenisMeno de Azevedo e Brito, que pOl' occasião da simn p!'ovincia da Babia, a chave desse vastissímo
abertura da praça do commercio, em um elogio me- continente, desenvolvêrão aquelle cüracler heroico
trico, o comparou aos primeiros bomens do mundo, liel e grandiaDo, que sempre extremou seus habi:
tantes em todas as épocas al'l'iscadas.
são os mesmos que o calumnião e o abatem!
(I Vossa
Magestade acaba de fechar a abobada
O conde dos Arcos, provan,do a sua innor.encia,
esmagou a seus inimigos com o decreto seguinte, deste magestoso etiificio. O seu juramento sellàl'á a
que extrahi do Diario do Governo de quinta-feioa 6 sua gloria e a felicidade dos portuguezes, e a uuião
dos reinos de POl'tllgal, Brasil e Algarves, até hoje
de Dezembro de :182f, n. 289:
puramente nominal e forçada, é já rral e volunla(( Manda el-rei, pela secretaria de Estado dos ne- ria. Nós seremos com o Brasü "Uma só (amih'a em digocios de justiça, participar ao cbanceller da casa reitos; e, tendo a mesma relillião e o mesmo pai
'
da supplicação, qu~ serve de t::egedor, que as côrtes nenhu!11 podel' conseguirá jámais a di vidi-la.
(~ O reino de POI'tugal, Brasil e Algar.~es é agora
geraes, e extraordinarias da nação portugueaza,
tomando em consideração o summario de testemu- maIs que nunca con/:entrado em unta umao mystica.
nbas, transmittido pela sflcretaria de Estado dos ne- A rep!'esentação naCIOnal carece de ser perfeita. I!;'
gocios de justiça em data de 27 de Outubro, a que
procedeu o corregedor do crime da côrte em virtude da ordem de i 7 de Setembro proximo passado,
(~) Vide a historia do Synedrio no 4° tomo da minha
ácerca da supposta conspiração que a junta do go- Cho1'ogmphia, pago 601. e seguintes.
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necessario que cada habitante desse continente
tenha voto, escolha, e que delegue em seu representante a porção de poder que lhe cabe na sociedade,
para que elIe venha assim a imIlô,r-se a si .pr?pl'io a
lei que deve reger-nos a todos. E es~e o dll'elto qu.e
lhe gu'ardou a natureza e que a socIedade, constItuindo-se outra vez, lhe entrega e restitue. »
Este caviloso dor.umento, mandado de Lisboa a
el-rei no Rio de Janeiro, já o não encon trou, por~que Sua Magestad~, com quasi toda a sua familia,
,havia pal,tido para Lisboa no dia 26 de Abril, e,
quando alI i chegou sem o Principe herdeiro, procurárão os desorganisadores da sociedade outros
meios ~e recolonisação, que forão malIogrados pela
resistencia.
EL-REI

o

SR.

D.

JoÃo

JULHO, ÁS

VI
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CHEGA Á LISBOà NO DIA

3

DE

HORAS DA JIANHÃ

Sua Magestade chega á Lisboa no dia 3 de Julho,
ás 9 horas da manbã, com 48 dias de viagem, e.
ainda a hordo da não D. João VI, é saudado por
seus 'subditos.
Relatorio da deputação que foi a bordo da náo D. João VI
felicitar a Sua Magestade, e da outra que o foi esperar
á entrada do paço das côrtes.
« Logo que a deputação, destinada a ir no dia 4
do corrente mez de Julho a bordo da náo D. João VI
comprimentar a el-rei e sua real familia, che~ou
pelas 10 horas da manhã ao lugar d~ seu des.tIno]
foi recebida com todas as honras e IntroduZida a
presença de Sua Magestade, que esta va em pé e a
recebeu com expl'essivas demoustrações de satisfação. O arcebispo da Babia, presidente da deputação. pronunciou logo o discurso seguinte:
(\ Senbol'.-Designado pelas côrtes geraes., ex« traordinarias e constituintes da nação portugueza,
« pam. vir com meus compauheiros render a Vossa
« Magestade o fiel testemunho do nosso amor e ve« neração no feliz momento em qne Vos a Mages« lade' volta ao seio dos seus saudosos snbditos de
« Porlugal para coopel'ar com el1es na magestosa
« obra da sua regeneração politil':1., tal é, Senbor,
(( a mullid,ão de idéas que este succes o desperta
« em meu espirita, que eu quizera antes ficar em
« um sih'ncio respeitoso e admil'adol'.
( Se trago á memol'ia os pasmosos successos dos
« 1/~ annos precedentes, tl'Ístes e dolorosos uns;
(( cuja ('e'coI'daçãu aindo boje é capaz ele fazer re« naSCi"r em nossos corações um susto mortal;
(( l'auslus e alegl'es outros, em cuja lembl'ança
(( ainda. agora nós saboreamos, como então ervil'ão
« dr' lrmperar nossas amaL'gul'as, en não posso,
« Senbor, deixaI' de vêl' nesla longa carlêa de bens
(( e males, que alternadamente nos cerrarão, os
« effeitos de uma Pl'uvidenciil partículal' e ac1ol'il« vel, que, velando~ sobre Portúgal e sobre a au« gusla dynastia de seus reis, quando os deixava
« cbegar ã, borda do precipício, era~sómente pam
« lhes estender a sua mào omlllpotente e os
« salvar.
(( Mas quando em particular considero a Vossa
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Magestade no presente momento, em que, depois
do longo retiro de 14 annos, vejo a Vossa Mages(( tade, salvo de tantos perigos, voltar tranquilla(( mente a estas praias, que tanto então saudosas e
(( enlutadas o virão entL'egar-se aos mares procel« losos, quanto hoje serenas e l'isonhas se alonga(( ríão, se possivel fosse, até aqui, êpinboad,as de
« exultante povo para dar-Ibe uma passagem trium« pbal, e colloca-Io no antigo e melhorado tbrono
« dos seus maiores, quando reflectio nos pondero(( sos motivos que decidirão a incerteza da tluc« tuallte alma de Vossa Magestade a regr'essar ao
(( solo portuguez, seu berço, assim como antiga
« séde de seu tbrono, com o grande fim de acce(( lerar e solidar a nossa regeneração politica por
(( meio de uma constituição liberal, que fará a fe(( licidllde da nação portugueza, é então, Senhor,
« que meu espirito transcende os breves limites da
(( sua espbera, e que eu extasiado tomo em meus
(( labias a phrase angeJica no momento da regene«( rllção espiritual do rpundo corrompido. -Gloria
« a Deos nas alturas, paz e felicidade a todos os
(( portuguezes que tem uma vontade recta e
« amante da justiça.
(( Ti,l é, Senbol" o particular respeito, debaixo
« do qual a nação portuguez'l contempla boje a
(( Vossa Magestade e o proclama coberto de Ílma
« -gloria superioJ' a toda a gloria de seus augustos
(( predecessores, e que eclipsa o falso brilbo dos
(( conquistadores.
« Dilatar e segurar os limites de um vasto Im« perio á força de armas, e levantar um tbrono for« çado sobre montões de cadaveres e ruinas, s~
« essa a vã gloria de um rei guerreiro, que ordina«( riam ente degenera "'em despota e oppressol' dos
« povos que subjugou., seja essa a funesta gloría
(( dos Alexandres e Napbleões, .que fizerão a admi« ração e terrol' dos seus seculos e merecêrão a
c( execração dos seguintes.
l( Mui
superior e sómenle solida é a gloria de
(( um rei docil e pacifico, qual Vossa Magestade,
c( que tl'iumpbuu dos longos babitos que tanto ba(( vião depravado a difticulLosél al'te de gdvernar
« povos; rasgou a venda que offus(~ava suas vistas
II reclissimas; separou de si aquelles que enlorpe« cião o rigor das leis, e lhe sllbstituiào o arbitrio,
«( o capricbo, o interesse, e o fer'oz despolislllO; e
(( restituido assim aos seus natUl'1l€S senti!'nentos
«( de j ustiçu, piedade e tanto temor de Deos, se
« desce algum degl'áo do seu antigo tbrono, j u« rundo-se reÁ constitucional, se eleva em outros
h muitos de gloria sua e felicid'ade 11Ossa, IlniCO
« uIvo dos desejos e cuidados do rei; que é digno
« deoser.
«( Taes são, Senhor, as ricas insignias de que
c( Vossa Ma~eslade, aprrsentando-se hoje nderec( çado, aununcia a toda a ilação pOl'tllgneza amai!;
(( solída felicidade. Em uma mão a conslituição,
«( ua outra a fil'llIe balança da justiça, eis-aqui os
« brilhantes- caracteres com que Vossa Magestac1e
«( apaga hoje a nossa constante saudnde, e merece
« dt' tudus nós os mais fil'mes sentimentos de I'es« peito, e amur á sua sagrad;:t e inviolavel pessoa;
li porq ue
em verdade a constituiçào que outra
" c. ,usa é senão o C'odigo das leis fundamentaes,
(( POf' que I1ma nação deVe' ser governada"a ex«( preso ão ge~al da sua vontade que lixa os inviola« veis direitos dos cidadãos, põe-nos a coberto da
«
«
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« violação desses direitos, cnfrêa o despotismo,
« suffoca a arbitrariedade e segul'a a felicidi;lde pu« hlica quanto é compativel com a condição da~
« instituições sociaes?
« Pois a justiça, Senhor, 'quem duvida ser ena
« a' unica base daquella felicidade, bem como o
« ma is firrneoapoio dos tht'onos, sempre vacillantes
«( quando
sus~entados pela força? Logo o rei, que
« sómenle estas armas emprega no governo, da ao
« seu throno a mais fil'me estabilidade, faz a feli« cidade -da nação nãEl menos que a sua, dorme
«( tranquilJo sobre a incont'rastavel fidelidade de
« seus subditos, a lei o torna inviolavel, o crime o
« teme., a virtude o ama, e identificado em um só
«( interesse com a massa do seu povo faz as deli·
« cias do sen seculo, e, superior ás vicissitudes dos
« tempos e d~s facções, leva seu nome glorioso á
«( mais l'emota posteridade. « Quão acertado foi, portanto, o conselho de
« Vossa' Magestade em se unir' a nós na grande
«( obra CUJe a na~ão pt'incipíou, impellida de toda a
- « especie de oppressão em que gemia, e que a ia
« precipitar no abysmo da anarchia ou da gU81'l'a
« civil! A declaração de Vossa Magestade foi ore·,
« medio saudavel de tantos males e de tanntos pe« rigos. 'II O rei u quer, exclamão todos; quanto
II clle é bom e digno de nos governar! O rei jura
« a consti tuição, I'econhece nossos direitos; somos
« cidadãos, somos livres, e ficão salvos os legiti« mos direitos da monarchia. »
l( Ditosa voz,
que traz os espiritos á concordia,
« arranca os escrupu\os, une em um ponto cf'ntral
« o porLWtuez e o brasileiro, o insulano e o conti« nental! Grande arte de gaphar os animas, tp.rmi« nar discordias, estancar sangue, assemelhar o
« rei da tel'l'a á imagem da divindade, e fazê-lo
(, \TIais que nunca credor ao respeito e amor dos
« povos!
« Eu, portanto, Senhor, como membro da pre« sente deputação e orgão, que me tocou ser, do
'« soberano congresso das côrtes, e por ellas de
«( 3.000,000 de leaes Portuguezes, fclicito'primei« ramente a Vossa Magestade e a toda (l sua real
« familia pela prospera viagem que o Senhor dos
(c mares lbe concedeu e pelo melhor estado de sua
«( preciosa saude, sem que possamos esquecer-nos
(( tio Principe e 'Pl'inceza Real, cujas virtudes fa« zem as melhóres esperanças da nação.
« Em segundo lngar, offerecendo nosso respeito
« e inviolavel fidelidade aVessa Magestacle, e á se« renissima casa de Bragança; lhe ~pl'esentamos o
« mais apurll,do fruto de nossos trabalhos, as bases
« da constituição politica da monal'chia POI'tu(( gueza, em que Vossa l\fagestade verá com pt'azer'
«( estatuil10s os mais solido~ principios da nossa
« regeneração; porque, mantida a santa 1'eligião
« oe nossos pais, a dynastia da casa de Bragança e
« os inauf'eriveis direitos de Vossa Magestade e dos
«( cidadãos.' o solemne juramento. com que Vossa
«( Magestade no Rio de JaneiroadhPrio aos I'eferi« dos pl'incipios, foi o feliz ensaio de!'ote outro que
« a nação hoje reclama dê Vossa Magestade, como
« ratificação do primeiro; e pelo qual ainda mais,
« se possivel é, se vincularáõ os corações de Vossa
« Magestade e dos cidadãOS portuguezes; e os vo« tos de Uma nação eminentemente leal e briosa,
ti unidos aos do seu rei, que tão digno se mostra
« de ser, darão ao mundo admirado o perfeito

exemplar do melhor dos 'povos e do melhor dos
reis. »)
« Sua Magestade ouvio com muita aUenção esta
oração, dando pelo decurso oella fr'equentes signaes
de approvação e prazer, e do interesse que nella
tomava; e, sendo finda, disse com muito agrado
«( que da sua parte nenhuma falta haveria em se
« cumprir tudo o que pelas côrtes fosse deter mi« nado; que desejava trabalhar de aecordo com
C( ellas pam quanto fosse da felicidade dos povos, e
« que para fazeI' esla felicidade. e se unil' á causa
(C da nação, viera com muito gosto do Brasil. »
« Estas e semelhantes expressões repetia por diversas vezes. Logo rel'eheu oa mão do arcebispo
um rico exemplar das bases da con~tiLuiçãb, e havendo perglwtado pelus 8eus nomes a cada um dos
membl'os da deputação, esta se despedia, recebendo tndos os testemunhos da consideração e
agrado de Sua Magestade.
« Immediatamente foi n deputação apresentada
a S. M a R;.\inba, a qual, tendo junto de si as Sel'enissimas infantas, a recebeu com expressões de
muito ngl'arlo, e havenoo aceito das mãos do arcebispo um exemplar das bases da Constituição, a de·
putação se desvedio. Emquanto esta esta va a bordo
veio a meSllla Rainha á porta da sua camara, e,
chamando para ,junto de si duas das Serenissimas
Infautas, conversou po.l' largo tempo' co n os deputados que se achavào naqueBe lugar, mostrando
granoe contentamento pela nova ordem de cousas,
na qual contava infallivelmente haver de seguir-se
a felicidad~ de Portugal.
« Pouco depois do meio-dia se emharcou el~rei
com o Serenis~imo Sr. Infante D. Miguel e com o
Sr. D. Sebas! ião,' na galeot'l para isso destinada,
recommendando que fossem sempre junto de si os
membros da deputação, os quaes ~e assentárào ao
seu lado dire\to, e ao passo que Sua Magestade de
todas as partes recebia publicas demonstrações do
mais vivo regosijo, lbes dÍl'igia cheio de alegria e
satisfação expressões mui agradaveis, dizenudo ser
este o mais 1Iello dia da sua vida.
« Ao desembarcar no caes da Pedra ouvio com
lagrimas a faBa, que lhe dirigio em 110me do senado da. camara, O' vereaoor B,lCel1ar Chichorro,
Logo subia ao coche riom o Serenissimo Sr, Infante
e côm o .Sr. D. Sebastão, seguido da deputação e
de todo o competente corteje; se encaminhou á basilica de Santa Maria, e, havendo feito oraçào e
assistido a um solemne Te-Deum, se dirigio ao palacio das Necessidades entre os vivas da innumeravel multidão,- que, no clltl1usiasmo da maiDr alegria, clamava de Iodas- as partes: Viva a constituição! Vivão as côl'tes! Viva el·rei eonstitucional
e a sua real família I o.s 'quaes vivas erão repetidos
pelos numerosos corpos de tropa (la 'I" e 2' linha,
que esk'lvão postados nas ruas e no terreiI'o do palacio, onde se collocára com seu estaao-maior o
general "Sepulveda, commandante geral das mesmas
tropas.
« Achavão-se as côrtes em sessão permanente, e
como se approximou a hora em que êl-rei havia de
r,hegar ao diio palacio, a segunda deputação, composta de outros f2 membros, se dirigio á primeira
sala do palacio, que communica com o interior do
paço das cõrtes, e, dando lugar a que el-rei receb~sse o cortejo da regencia que o esperava, lhe fez
«
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participar que as côrtes a mandavão para ter a
honra de o acompanhar.
« A esta participação mandou el-rei responder
pela secretaria de Estado dos negocios do reino que
necessitava descansar alguns momentos por se
achar fatigado, mas que não tardava em vir receber a deputação; e depois de breve demora, appllrecendo na dita sala, o bispo de Castello-Branco,
um dos membros da d..eputação lhe fez a falia seguinte:
« Senhor.-E' esta a segunda deputação das cÔr« tes que vem comprimentar a Vossa Magestade,
« manifestar o seu prazer pela sua feliz chegada a
« este palacio, e ter a honra de o acompanhar até« á sala onde as côrtes esperão a Vossa Mages« tade. I)
« El-rei respondeu:
« Tenho grande satisfação em me vêr no meio
« destes senhol'es. )
li Reunidas então as duai deputações, 'immediatnmente aos lados de el-rei o acompanhárão, indo
junto de S. M. o Sr. Infante e o Sr. D. Sebastião.
« Antes da entrada na sala se fez saber a el-rei
que estava preparada uma tribuna duperior para
Suas Altesas; el-rei, recebendo esta parte com
agrado, lhes insinuou que fossem para o lugar que
lhes estava destinado, ao qual forão conduzidos
com o devido cortejo.
li Alli
mesmo se revestio Sua Magestade do
manto real, e entrou na sàla das côrtes pela volta
das 5 horas da tartle, e, subindo ao throno, tomou
assento; as duas deputações o tomárão nos seus lu·
gares.
« Se~uio-se o juramento, findo o qual disse Sua
Magestade em voz que bem foi ouvida pelo pr~si
dente e secreta rios, e por alguns deput&dos que
estavão mais proximos: (I E' verdade que assim o
'« hei de' cumprir, e assim o juro e prometto de
« todo o meu coração, li as quaes palavras repetio
varias vezes depois da falia do presidente.
« Então se recolheu Sua Magestade com o Sr. Infante e o Sr. D. Sebastião ao dito palacio, até onde
foi acompanhado das mesmas deputações. E logo
Sil veslre da Costa Pinheiro, ministro dos negocios
estrangeiros, sendo-lbe permitLido entrar na sala
das côrtes, disse que Sua Magestade acabava de entregar-lhe escripta uma faUa, que era a sua resposta á do Sr. presiden te, e lhe ordenára que a
lêsse em cÔL'tes, ao que logo satisfez.
Relato)'io da depulaçao que no dia 7 foi compl'imentar
Sua II!ageslade a Queluz
« Na manhã do dia 7 sabio das Necessidades a
deputação das ci\rtes destinãda a c.omprimentar elrei, e toda a real família, 'na sua chegada a palacio,
composta do Sr. Cilstello-Branco, que era o orador,
Trigoso, Ferrão, Faria, Carvalho, Paes de Sande,
Peçanha, Girão, Mendonça, FalcãO, Ferreira Borges, Rehel1o, Alves do Rio e Pimentel Maldomdo,
acompanhada de uma numerosa guarda de honra
do regimento de cavallal'ia n. 4. Ao meio·dia, que
el'a a hora indicada por Sua Magestade para a receher, chegou a Queluz, e abi foi recehida com as
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mais distinctas honras, na fórma cerimonial adoptada para casos semelhantes, e, introduzida na
grande sala da audiencia, aonde Sua Magestade se
achava e~ pé debaixo do dooel, acompanhado .do
Sr. D. Miguel, seu filho, e do Sr. D. Sebastião,
seu neto, fazendo-lhe a deputação a!1, reverencias do
costume, e caminhando el-rei alguns passos ao encontro do orador, este, tomando á direita de Sua
Magestade, lhe dirigio o discurso seguinte:
« Senhor.-A' augusta presença de Vossa Ma« gestade envião as côrtes geraes, extraordinarias
« e constituintes da nação portugueza, uma depu(C tação composta de 12 de seus membrofl para se
« informarem da preciosa saude de Vossa Mages(C tade,
e de toda a real familia depois da longa e
« penosa viagem que felizmente a restituio a este
(C reino
e antiga morada de seus maiores, ao
li mesmo tempo que me designão para ser o org30
« e o interprete fiel de seus sentimentos em ohjecto
« de tão geral e importante inLel'esse, querendo
(( que eu os exponha a Vossa ~agestade com
(I aquellas expressões que mais capazes forem de os
(C fazer vêr em toda a sua força e pureza.
(C Facil me seria inculcar desejos de que todos os
« portuguezes se achão sinceramente possuidos.
li Eu não
teria mais que repetir os votos unani(C mes da nação pela saude e prosperidade de Vossa
« Magestade; então ao ouvir-me, cada um consul« tando seu cora~ão, acharia na conformidade de
« minhas expressões, fracas que fossem, com os
« seus proprios sentimentos, todos os meios de
« persua')ão, toda a força natural da eloquencia.
« Ma"8 ~ outra a tarefa que hoje me incumbe des«( empenhar,
li Devo mostrar que toda a felicidade actual dos
« portuguezes depende em gl'ande parte da saude,
« da conservação de Vossa Magestade, e que ella
« nos é por isso tanto mais preciosa. A demonstra« ção desta verdade funda-se em virtudes novas
« que Vossa Magestade tem desenvolYido, além de
(C outras muitas que já adornavão seu augusto
) throno.
(C Males incalculaveis,
males de toda a especie,
li de que a exposiçãO não deve agora perturhar o
« animo de Vossa Magestade, havião pesado sobre
« os desgraçados portuguezes no longo periodo da
li ausencia de Vossa Magestade, até que, perdida
II de 'todd a esperança de os remediar de um modo
(C ordinario,
esgotado todo o soffrimenLo compati« vel com a natul'eza humana, a nação foi obrigada
« a lançar mão daquelles meios, que sempre lhe
(C são licitos
para salvar sua independencia, manli ter o decoro nacional e evitar a quéda que infal« livelroente a riscaria da lista das nações lives, dei·
(C xando-a por
sua pohreza e abatimento, pela
(C dissolução do pacto
social, exposta a ser ou a
« viclima de uma desenfreada anarchia, ou a presa
« do primeiro amhicoso que quizesse lançar-lhe os
« fenos.
« Os portuguczes, que em todos os seculos derão
II á Europa, ao mundo inteiro, as mais dilitinctas
(( provas do seu valor, do seu caracter decidido,
« sim, jurárão agora manter sua independencia,
« sem duvida elles a suslentarião, elles a defende(C rião
contra (JS maiores esforços reunidos; 'IDas
« que eontradições, que difficuldades, que embara(I ços não
terião a vencer antes de leval'em ao fim
« o magestoso edificio da sua regeneração politica!
l:I 3'-
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« Vossa l\IaO'estade, porém, dec~al'ando.-se o apoio virtudes, occupa um dos mais distillctOS lugares nas

do syste~a constitucional, veio uUIr. ~odas as paginas da histuria.
« Ao receber a fausta noticia de que na antiga
capital
da monarchia se ião reunir com effeito cida« des, aplanar todos os caminhos .para a fellcldade
'« geral. Jovos titulos, novas obrIgações p.al'a ql~e dãos conspicuos por suas luzes e qualidades, desig(r os portuguezes. se interessem
com maiS aneJa nados. pela opinião publica, e. com. plena liberda~e
(( ainda, se passIveI é, na s~ude, na conservaçào escolhIdos para salvarem do lInmmente naufraglo
« de Vossa Magestade, sentImento? em que sem de que estava ameaçada em o pc1ago dos males
acumulados na longa serie de annos, desde o esta« duvida se avantaja o congresso naCIOnal.
belecimento da nossa primiti va constituiçãO, era
(( Queira o céo nào alterar jámais a uni~o juradà
impossivel que o vosso rei defel'isse por mais tempo
« entre Vossa Magestade e a nação, pOIS que da
o seu regresso ao berço original da monarcbia, e
« perfeita observancia deste juramento reCIproco que pela primeira vez um monarcba portuguez dei« depepde a gloria do throno de Vo.~sa Magestadc xasse de ambicionar o reunir-se aos representantes
« e a felicicidade dos portnguezes, dIgnos sem duda nação, para de commum accordo tratarem de
« vida de serem felizeª. »
aoudir ás suas precisões e assegurarem a sua pros« Na' aleO'ria de seu semblante, emquanto durou peridade.
'a recitação°deste discurso, mostrou Sua Magestade
«( Se fosse passiveI caberem em animas por tuquanto lhe era agradavel e conforme ao seu cora- guezes a idéa de pl'oscrever a monarchia, o vosso
ção' assim o expressou, interrompendo por veze~ rei não encon,traria nos elictames elos seus a.ntepnso e~ador,. p~·otestando-.l~e ~or UltiI~10 de um mo.do sados outra doutrina senão de abandonar, penemuito energlco « que jamaIs faltarIa ao que mUlto trad.o da mais viva magua, a Ul\ção aos decretos
« livremente hª-via jurado, nem seria ingrato á da Pl'ovidencia ; mas os portuguezes (com doce sa« consideração que o congresso e a nação tinha por tisfação o proolamo á face do universo) não se es« sua pessoa; que a agradecia e corl'esponderia, quecerão um só instante de que erão POl'tuguezes,
« fazendo quando se exigisse para? bem publico, cujo timbl'e foi sempre, e sobretudo valol' e lealr( e que desejava que este~ seus sen~Im~ntos fossem
dade.
(( patentes a todos. II
u Protestando no acto da convocação destas CÔI'(( Sahindo a depntação da sala para. outra ~n: tes que o edificio da nova constituição a que ião
mediata e destinando-se a fazer as deVIdas fellcI- proceder assentaria sobre a immudavel base da motações a'S. M. a Rainba e a S. A. aPrinceza D. Ma- narchia hereditaria, que era na dynastia da casa de
ria Benedicta, por molestia das mesmas Senhoras Bragança, e reiteiraÍldo os juramentos de fidelinão pôde ser admittida; Illas tanto de Sua Mages- dade, que no acto da minba acolamação ao throno
tade' cOllio de Sua Altesa, recebeu os mais aifaveis dos meus augustos maiores me havião sido uRaniagradecime.ntos communicados pelo marquez de memente prestados por toda a nação; os povos sancVallada, que ba via sido o portador dos desejos da oionárão o principio fundamental de toda a monardeputação.
ohia constitucional, que o exeroicio da soberania,
oon~stindo no exercicio do poder legislativo, não
residir separadamente em nenhuma das parpóde
Discu?'sO mandado Zé1" po?' Sua Magestade na sessão do
tes integrantes do governo, mas sim na reunião do
dia 4 de Julho de 1821, em resposta ao que lhe dirigia monarcha e deputados escolhidos pelos povos, tanto
o presidente 'das CÔl"tes ge1"aes, extraorelinarias e cons- aquelles, oomo estes, para formarem o supremo
tituÍ11tes da nação portugueza, .pa?' occasião do jU?"a- conselho da nação, a que os nossos maiores têm demento p?;estado po?' Sua Magestade ás bases ela consti- signado pela denominação de côrtes, e ás quaes
coUectivamente compete o exercicio ordinal'io do
tuiçlto.
poder legislativo, por maneira que, se jámais o
« Senbores deputados das côrtes destes reinos. n10mü'cha asou misse a si o exercê-lo sem a cama.ra
« Se é natural a todo o bomem bem' nascido sen- dos deputados, se reputaria o governo degenerado
tir um parti~u1ar regosijo ao revêr" a cara patria em despotismo, bem como passaria ao estado não
depois de haver estado por algum tempo della au- menos monstruoso dr, ochlocracia, se a camara dos
sente, qual não deve ser o jubilo de um p~'incipe, deputados intentasse exeroitar elia só o poder legisque, ao cabo de uma prolongada ausencia de mais lati voo
de 1.3 annas, se acha restitu.ido á antiga séde dos
« Penetrado, pois, destes incontestaveis princiseus augustos maiores; e saborêa a inapreciavel pias do direito constitucional das nações, logo que
ventura de ser nella recebido com trànsportes cor- chegou ao meu conhecimento acharem-se eleitos
respondentes ao aifecto do seu paternal coração, pelos povos deste reino de Portugal os deputados
por toda a nação ao mesmo tempo, na pessoa de que os devião representar em côrtes, resolvi partir
seus dignos representantes, feliimente congregados sem demora a occupal' nellas o eminente posto em
e unidos pelo amor do rei e da patria neste augusto que pelo reconhecido principio da successão bereditaria approuve a Providellcia collocar-me.
congresso!
« Sim, senbores, eu esiou persuadido que puro
« Não sendo, porém, compatível com o bem geamor da patria, desinteressado desejo do hem pu- ral da -monarchia fazer regressap.do Brasil para a
hlico, unanime concurso dos votos da nação, é EUl'opa a séde do governo, sem primeiramente
quem vos conduzia e aj untou no recinto desta as- lançar as necessal'ias disposiçües para que a união
sembléa, sobre que Portugal, a Europa, o mundo dos dous paizes e a marcha dos negocias daqueUe
inteiro, têm fitados os olhos, como aquelle de reino não solfressem alteração até ao e,stabeleciquem se espera a ditosa regeneração de um povo, menta da futura constituiçãO, procedi a dar as proque, pelo seu valor, não menos do que {lela.s suas videncias que a es,Se fim me parecêrão conducentes,
,(I

« vontades dissidentes, cortar todas as d1Í~c.ulda
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e de que aos meus ministros e secretarIos de ES-I Sua Magestade, afi m de que possa mandar fazer
tado tenho ordenado vos fação uma circumstan- 11 este respeito as explicações qUA julgar conveciada relação, o que, concluido, passei sem perda nientes.
« Deos guarde a V. Ex. Paço das côrtes em 12
de tempo a reuniL'-me com o::; representan,tes dos
POV?S, afim de, p~ocederm.os de accordo e animados de Julho de 1821. - João Baptista Filguelt'as. _
de Igual patrlOtlsmo ao lIU portante trabalho, que, Sr. Ignacio da Costa Quintella.
emanando do seio dste supremo conselho, ecomposto todo de pessoas a esse fim cbamadas pela es« Illm. e Exm. Sr.-Fiz presente a Sua Magespontanea e livre eSl'olha. da nação, já de antemão lade O officio de v, Ex., com data de 12 do cortodos e cada um tCllljurado cumpcir e executar, rente, sobra a nota que as côrles geraes e extraorcom actos emanados de uma autoridade, cujos legi- dinarias da nação portugucza lizerão ao § 5 do
timos podel'es ne~ pelos na,cionae" que lb:os co~ discurso que Sua Mage. tade mandou em resposta
fCt'irão, nem pelos estrangeiros, que para ISSO sao ao que lhe dirigia o presidente das mesm as càntes
incompetente~, lbes pode,lII: ser _contestados.
na sessão de 4 do corrente mez de Julhó, assim
• « Vós sabeis, pela partlclpaçao que Io-go vos man- como sobre idéas e expressões do dito discurso, que
dei fazer pelo IDeu ministro e secretario de E::;tado parecêrão alheias dos principias sanccionados nos
dos neaocios estrangeiros, como o primeiro passo arts. 21, 23 e 24 das b:J.scs da .constituição ; Sua
que det na carreira do governo constitucional, que Magestade manda declarar qlle, tendo jurado as dientendi me cumpria abraçar para o bem geral dos tas bases pelo modo mais geral e indistincto, não
povos, foi o 'de prestar elIl: meu nome, e ,de fazer podia ser da sun. intenção que houvesse no seu disprestar pelas pessoas de mlllha real famiha, exer- curso expressões ou idéas que não fessem de acco~'do
citos e povos dos Estades de ultramar, aquelle e conformes com as mesmas bases, e com o seu JUmesmo j urumento de adheJ'encia á vontade geral da ramento. E que s(, algumas ha a que se possa dar
nação 'le 17itimamente expressada por estas cârtes, diversa intelligencia Sua MagestRde declara çue seás qu'aes o determinei enviassem deputados escolhi- melhante intelligencia é contraria á sua inte nção,
dos pela fórma e maneira adoptada neste reino.
pois só é da sua vontade approvar os principio s po« Brevemente representantes de todos aquelles liticos a.doptados pelas mAsmas bHses, e assim quer
Estados se virão reunir a esta augusta ass'embléa, se declare e faça publico, e que tal será sempre o
e na fórma do seu juramento concorreráõ comnosco desempenho do juramento que prestou,
'em nome dos s~us constituintes para a granda obrá
« Deos gnarde a V. Ex. Palacio de Queluz, em
qne deve estreitar os vinculos da inalteravel união
U
de Julho de 182L-Ignacio da Costa Quintel1a.
de quantos se glorião de possuírem e merecerem o -Sr.
João Baptista Filgueiras.
nome de portuguezes em todas as quatrQ partes do
mundo.
« Orgãos dos meus puros sentimentos e dos sin- Proclamação ás córtes gemes e extmol'dina?'ias da nação
ceros votos que em todo o, decurso do meu gO,verIio
portugueza aos habitantes do Brasil
tenho feito pela prosperIdade da monarchia, os
meus ministros de Estado vos exporão sobre cada
« A beroica. resoluçãO que haveis tomado de seguir a
um dos objectos de que se houverem de tratar, o
que eu, tendo unicamente em vista o bem geral da causa da patria, e·correr a sorte de seus valorosos filbos,
nação, entender que cumpl'e fazer-yos conhecer ou acabou de consolidar para sempre o magestoso edificio da
e da independencia nacional.
observar, aum de concluirmos o ma!s breve que ser liberdade
adoptar a constituição politica que fizepossa o importantissimo trabalho que havemos em- rem« Promeltendo
as côrtes geraes e extraordinarias, vós contrahistes
preliendido.
,
a obrigação de adoptai' tambem as bases que ellas já decretárão, e que 11 naç:1O tem abraçado e jurado comopre« II1m, e Exm, Sr.-As côrtes geraes e extraor- Iiminares de sua venturosa regeneração.
dinn.rias da nação portugneza, ao passo que ouvirão
Nellas vereis lançados, eom mão segura e aeaute lada
,. .
õ
e o traços fll ndamenlaes desse maravilhoso monumento,
. I
d
com espeCla agra o os prmClplOs e express es v r- que vai ser levantado pelo, sublime esforço da constancia
dadeiramente constitucionaes, que contém parle do e da virtude sobre as ruinas do despotismo e da arbitradiscurso de Sua Magestade, lido pelo seu ministro riedade.
Silventre Pinheiro na sessão de 4 rio corrente mez
« Nellas vereis o mais seguro apoio da felicidade dos
de Julho, em resposta ao que lhe havia dirigido ,o. portuguezes, porque ellas encerrão a declaração authenpresidente das mesmas côrtes, não J?odem todav!a tica dos.direitos do homem, a salvaguarda de suas frandeixar de notar que no § 5° e segumtes se achao quezas e o resumo de suas relações sociaes, inlimament e
idéas e expressões alheias dos principias sancciona- ligadas com sua exi~tencia politica,
« Uma religião santa, professada e sustentada como
dos nos arts. 21, 23 e 24 das bases da constituição,
fundamento da moral publica e como fonte perenne da
nos quaes, estabelecendo-se a linba de demarcação geral prosperidade; um monal'cha constitucional, como
entre os poderes legislativo e execuliv~, se attribue primeiro magistrado e chefe da naçã,o que o escolh,:u;
sómente ás curtes a representação na~lOnal e o po- direito de suceessão ao throno para evIlar as commoçoes
der legislativo, com' a exclusão da iniciativa directa dos interregnos; poderes soberanos, emfim, distinctos e
do rei, e só com a dependencia subsequente da sua separatlo ; IDas deveres e obrigações mutuas do rei para
sancção e de um veto que nilo será absoluto, tudo com Opovo, e do povo para com o rei, são outros tan~o,s
na fórma declal'ada nos mesmos artigos. E porque principios sanccionados nas bases que afianção a fe1lclde nenhum modo se p6de entender que aquellas dade da nação, elevando ao eminente lugar que ella deve
occupar entre as grandes nações e fixando para toda a.duidéas e expressões sejão da intenção de Sua Mages- ração dos seculos a época mais brilhante, e mais glonosa
tade, que em todas as occasiões tem patentead.o a de seus fastos e acontecimentos politicos.
mais decisiva adheren~ia aos principios consagra« Brasileiros I O congresso não duvidava de vossos
dos nas mesmas bases mandãO remetter a V .Ex. sentimentos patrioticos e Iiberaes, mas elle respeitava o
O mesmo discurso indluso para o fazer presente ·a' direito, que só
vós pertencia, de manifes~1r competen~
(I
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temente vossos deseJlJs ; decretou por isso que vós farieis 'que vosso estado tão imperiosamente exige, seja logo enIlarte da grande familia portugueza logo que tivesse de- tregue a homens probos e verdadeiramente conslitucioc1arado vossa adhesão no novo pacto sócial que ella aca- naes, que plantem entre vós esle venturoso sJstema, debava de fazer.
baixo do plano de moderação o suavidade que se tem.
« Assim, quando vós repelistes com lanto enthusiasmo seguido com tania energia.
.
o grito que resoou do DOllro ao Tejo; quando vós fizestes
« Conhecereis então por uma feliz experiencia quaes
conhecer tão solemne e' espontaneamenle a vossa von- sào as vantagens que hão de resullar,vós da vussa adhesão
tade, vós prendestes maravilhosamenle em laços indisso· á consl.iluição que as cÔI'tes estão fazendo, e vereis quanto
luveis um a outro hemispherio, e pela mais depurada e é bello e magnifico o futuro que ella vos apresenta e
solida politica vós unistcs em um só interesse os interes- afiança.
ses dI' tantos habitantes, separados por cenlenares e .cen« E' preciso, porém, ter em grande consideração as cirtenares de leguas.
cumstancias em que nos achamos. ~enhum Estado póde
« E' preciso comtudo que vossos deputados venhão subsistir sem fprça physica e sem força moral; mas
completar o quadro da representação nacIOnal para auxi- aquella é quasi sempre perdida sem esta. Para conseJVar
liar as côrtes em sua laboriosas tareIas, e tomar nas deli- ambas devemos, portanto, estreitar cada vez mais nossas
berações a parte que de\'cm ter. Ocongresso irá entre- relações politicas.
\
tanto conlinuamJo n marcha augusta, firme e regular com
« Os sentimentos fraternaes que a natureza nos inspira,
que tem principiado a reforma dos abusos que opprimem a consoladora idéa de que temos todos a mesma origem e
• a lembrança até de que tem pesado sobre nós a~ mesmas
a nação.
(C A liberdade da imprensa, esta irmã gemea da liber- drsgraças, nos persuade de que devemos ler tambem todade civjl e polilicn, esla filha querida dos governos re- dos a mesma fortlln8.
presenlativos, 'é hoje o primeiro e mais apreciavel direito
« F. na verdade: que outra cousa é mais conforme a
do cidadão porluguez.
nossos muluos interesses? Habitando o paiz mais ferlil e
« A inquisiçãO e a inconfidencia, vel'dadeiro monstros mais rico dos que se conhecem nós não precisamos para
na ordem social e horrivel invento dos despotas e dos ly- sermos venturosos senão de boas leis e executadas por
rannos, já não existem. A humanidade e a razão têm re ..um governo bem ol'ganisado, e que saiba tirar todo o parcobrauo seus fóros.
.
tido que offerece noEsa vantajosa situação,
« Os ,differentes ramos da publica administração vão
« Este govel'OQ.existejá. Cada dia se vai melllOrando o
tomando uma nova face j a marcha dos negocios já é systema administrativo j' carla 'dia augmenta a fürça da'
outra.
opinião, que reconhece a necessidade de manter a nova
« Uma severa economia preside á despeza da fazenda- odem das cousas, porque ella dá já em resultado verdanacional, que não será mais con umida em desperdicios deil'os bens, bens de que não tinhamos gozado nunca.
ou indiscretas mercês e não merecidas lenças. O lhe- Esta é hoje a convicção de todos os porluguezes; os que a·
souro publico, entregue a mãos fieis e vigilantes, não será não adquirirãO ainda perdêrão já esse nome.
mais a presa. de ambiciosos aulicos nem de perveros con« El-rei acaba de chegar a este reino e a sua entrada
selheiros. Uma judiciosa fiscalisação dá já esperanças de em Lisboa deu nova occasião aos habitantes e ao conque a nação poderá pagar em poucos annos a divida que gresso de manifestarem o amor que consagrão á sua pestem reconllec.ido, sem augmentar mais tributos e sem Ial- soa e a veneração que têm por SUaS virtudes. Não faltou
tal' ás urgencias diarias. Uma caixa de amortizaço, com demonstração alguma pnblica do respeito que lhe é defundos proprios applicados a este objecto, segura os cre- vido, e no meio da maior ordem e tranquillidade foi geral
dores do Estado e restabelece o Cl'edilodo governo..
a satisfação e alegria da capital ao tornar a vêr seu mo« Trata-se da reforma e reducção do exercito até ao narcba consLitucional.
ponto em que seja bastante para fazer a vossa e a nossa
« O juramento solemne que Sua Magestade deu na presegurança, e cuida-se da marinhã.de guerra, a tal ponto sença das côrles, promeltendo observar e fazer observar
arruinada, que só se conhece agora pejos dispendiosos e as bases .da constituição, põz o ultimo sello á confiança
quasi inuteis estabelecimentos que della nos reslão. Hoje publica, e acabou de socegar aquelles que se lembravão
é demonstrada a necessidade de levar 30 mais perfeito es- de duvidar dos seus senlimentos só porque elle chegára
tado que fór possivel esta parte da força publica.
cercado desses homens máos, que tão grande parte live« Não ha com elTeito outro meio de restabelecer nosso rão nas desgraças da patria.
commercio, conservar o senhorio de nossos mares, defencc As cÓI'les' manifestárão a neces~idade de os separar
der as suas costas e fazer respeitar nossa bandeira j mas para longe de' uma cidade, á qual ta,lIto escandalo tem
as côrtes têm projectado diminuir neste ré.mo o apparato, dado. Com isso ccnseguirão elles tambem escapar a ouaugmentando a realidade.
tras clemonstrações do desprezo publico, que os acompa« Os ministros e empregados publicos são vigiados em nhará todavia em qualquer parte 'cm que se acharem.
sua tonducta, e a sua responsabilidade é já elTecliva.
« Tal é, habilantes do Brasil, nossa politica siluaç.ão:
'Muitos têm sido demittidos por indignos dos lugarcs que e á vista della que mais podemos uós desejar? E' manoecupavão.
' .
tida a nossa liberdade, protegida a nossa segurança.e res« Fiscalisão-se os salarios, e os ordenados são postos peitada a nossa propriedade: que maiores ou que mais
na proporção que devem ter em um systema conslitucio- solidas vantagens oQ'erecerá, portanto, qualquer outra
na!. Não haverão mais officios Cl'eados só para empregar fôrma de governo? Acaso poderemos nós illudir-nos
homens, e esses quasi sempre illdignos de qualquer em- ainda com essa idéa chimerica de uma liberdade pouco
prego.
menos que iIIimitada? Acaso seria possivel consegui-Ia
« Têm-se adoplado outras muitas medidas sobre diver- sem commoçõs, sem violencias e sem desgraças? E, consos ramos de publico e universal interesse, A agricultura, seguida, de que nos seniria ella ? Seríamos nós porvenO commercio, a industria, como fontes da riqueza nacio- tura mais felizes?
n,al., lê~ merecido ao congresso um particular cuidado e
« As luzes do seculo rejeitão hoje tão arricados como
vlgIlancla.,
indiscretos desejos, e uma desgraçada experiencia tem
« Muitas destas geraes providencias, que fal.em o ob- convencido os homens de que devem viver livres, mas
jecto de differentes decretos das cõrtes, são applicaveis ao que sua liberdade deve tambem ser exercitada de modo
Brasil, e portanto vós ides gozar já dos bens que dellas que se previnão as revoluções violentas e se mantenha a
resultão; mas comem admittir o principio de que não se maior harmonia entre a legislação, e os conhecimentos
fazem reformas senão com tempo, e que mais tempo ainda uleis á humanidade e necessarios á felicidade dos povos.
é. ~ecessario para lhes dar execução, consistencia e esta- E' preciso respeitar o voto geral das nações.
blhdade.
"
« Lançai os olhos pela hisloria, e vereis qual tem sido o
« Comtudo um meio se olTerece, muito prompto de resultado da luta dos partidos e das facções. O estrago, a
cerlo, para remediar em gl'ande parte vossos males, e é assolação e a morte, companheiros inseparaveis da anarq!1e o. governo de vossas provincias, regulado de modo chia e da gllel'l'a civil, foi sempre aestá sendo ainda110je
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a sorte dos paizes em que as paixões fomentArão a desunião e a discordia enlre os seus concidadãos.
(( Habitantes do Brasil 1Conlinuai a imitar a móderação
que nesla época memoravel lem manifestado vossos irmãos. E' só no soceg() e na união dos senlimentos patriolicos que se fórmão os coslu~es, e se adquirem esses
habilos essencialmenle necessanos para a mudança que
fazemos.
(( Não é de oulro modo que se forlalece um espirito
publico e um caracler nacional, esta virtude, verdadeira
origem de todas as outras virludes. s?~iaes e civicas, que
distingne e ennobrece os povos clVlh~ados, ~ _de que os
portuguezes não são menos capazes ne~ preclsao rnen?s.
c( Brasileiros! Nossos destinos eslão ligados j vossos Irmãos não se repularáõ livres sem que vós o sejais tambem: vivei certos disso e convencei-vos de que os seus
depu lados, como represenlantes de toda a nação, estão
promplos a sacrificar alé a sua propria exislencia para
que elIa seja lão livre e tão feliz quanto o póde, é e o merece ser.
(( Paço das cõrles, i3 de Julho de 182:f..-José Joaquim
Ferreira de Moura, presidenle.-João Baptista Filgueiras,
deputado secretario.-AgostinlJo José Freire, deputado
secretario. li .
PLANOS DE RECOI.ONISAÇÃO DO BRASIL,

EXPEDIÇÃO DE

TROPA PARA O RIO DE- JANEIRO

Apparecendo na sessão de 12 de Julbo uma proposta para se mandàr tropa par~ o Rio de J~neiro,
foi promulg'ldo o decreto no dia ~8, com VIsta de
destacar os militares brasileiros par.a fóra de suas
provincias, e para lugares dista?te.s e inhospitos d~s
possessões portuguezas, e substltumdo-os no BrasIl
por tropa lusitana.
Para mascararem o plano, inventou-se que a
junta provisional da Bahia havia denunciado ás côrtes que o Príncipe Regente do' Brasil estava de
accordo com Luiz do Rego, de quem era muito
amigo, para atacar á Bahia, vi.sto que Luiz do Rego,
sendo inimigo da constituição, protegia a independencia do Brasil (*), que se promovia no Rio de Janeiro; e para mais affrontar a dignidade do rei se
determinou ao m,inistro da marinba que, em nome
de Sua Magestade, fizesse com a maior brevidade
sabir 2.000 homens para o Rio de Janeiro, visto já
se ter realizado outra expedição requerida pela
junta provisional da Bahia.
Na sessâo de 23 de Agosto, em que se declarou
a proposta da expedição da tropa POltugueza 'par~ o
Rio de Jan'eiro, não foi approvada por alguns dIgnos deputados portuguezes, ~Uegando a in?onveniencia. de semelhante passo; porém os arcbItectos
da ruina da nação, para justificarem o seu pensamento, allegál'ão existir -grandes rivalidades entre
portuguezes e brasileiros; receio de independencia do Brasil e temor de insurreição de escravos,
e mesmo de invasão das potencias estrangeiras, que
tinhão oS olhos no Brasil por suas immensas. riquezas (**).
Estando decidi.do o embarque da tropa, o deputado Martim Bastos, na sessão de 20 de Setembro,
animando-se a propôr a reconsideração da delibera-

ção tomada, o dictador Fernandes Thomaz, vociferando, respondeu: «( Nada, nada; isto é atacar o
que temos feito; isto é atacar a~ resoluções do congresso: nós representamos o todo ... l)
BAILE NO DIA

s.
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NO THEATRO OE

JOÃO, ANNIVERSARIO DA REVOLUÇÃO DE PORTUG.~L(')

A tropa portugueza era mal vista, e o acolhimento que recebião os officiaes das familias a quem
freq"entavão já não era o mesmo. O Principe tambem se mostrou descontente,-;~do que é uma prova
a carta de 8 de Junbo a seu plli. A tropa cõmprebendeu facilmente que a posição em que se achava
era insustentavel, e precurou sahir della pelo modo
o mais razoave!.
.
O Principe deixou que todo o occort'ido no dia 5
de Junbo cahisse no esquecimento; no entanto que
a tropa procurava entreter o Principe COPl festas e
romarias, que acabavão ás vezes em borriveis bebedeiras.
O Sr. D. Pedro, cujo coração era bom e não sabia
guardar odios, facilmente esqueceu o· passado e se
conciliou com a tropa, porquanto na carta de 17 de
Julho, diz a seu pai, que retira a accusação que bavia feito, porque os officiaes já se conduzião bem.
Com a cidade procurou a tropa conciliar-se cbamando a melhor parte dos seus babitantes ao baile
que no dia 24 de Agosto de 1821 os officiaes da 1",
2" e 3a linha da guarnição da côrte do Rio de Janeiro, e dos corpos de marinba, offerecêrão ao Principe Regente e á Serenissiooa princeza D. Leopoldina.
O baile foi o mais esplendido passiveI, e na manhã do dia 24 se annunciou pelo lJim'io que todo
o official militar de qualquer linha ou graduação das
outras provincias do Brasil, que se achasse na
côrte, tinha entrada franca para aquella assembléa.
Eis-aqui o essencial da descripção que publiquei
no meu Brasil Hist01'ico :
A's 8 horas da noite começárão a concorrer as pessoas
que tinhão de assistir aquelle espectaculo ; a maior parle
dos militares, que não tinhão cümmis ão e se n[1O propunbão figurar nos bailes, forão occupar as difTerenles ordens de camarotes, assim como muitos magistradu e
outros individuos que querião estar mais a seu commodo.
As demais pessoas ião entrando para a sala do baile.
As senhoras erão recebida pejo mestre-sala e conduzidas á porta principal da platéa. e ahi um meslre sala e
um membro da commi~são dos convites, IJles olferecião
uma medalha de prata dourada, pendente de um Jaço de
fila azul-claro e encarnado. Estas medalhas erão do feitio
da cruz que Sua ;\Iageslade designou para os militares,
que aUJárão nas ultimas campanhas na Eurupa; tinbãó
o numero desde 2 por diante até 324, e no reverso o
anno de 182i, i o da regeneração nacional.
A cada senhora que ohegava se dava a medalha, que
correspondia Aordem numerica em que ella estava relativamente As outras, que linhão vindo primeiro, e dalli
era conduzida aos assenlos da sala. Servia esta divisa para
irem A primeira mesa as que tivessem nu meros de J 00
para baixo, Asegunda as que tivcssem de 200 para baixo,
e assim por dianle sem que nenhuma tivesse motÍ\'o para
se escandalisar por se dar preferencia &S oulras. O n. iO,
de que a cruz era feita de ouro, foi resenado para se
olferecer á Serenissima Sra. Princeza Real, poslo não tivesse de lhe servir para o mesmo fim.

(*) Luiz do Rego justificou-se exhuberauteme~lle desta ' .
. _
..
. . .
calumnia em um avulso contra O Astm da Lusitama n. 325.
(*) Vllle a descnpçao do baile no meu Bl'astl HtStortco
(*"') Vejão-se os discursos da sessão de 23.
'n. 20 e seguintes de 22 de Maio de 1.864, i' sede•
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A's 8 horas e meia rompeu a orchestra'uma symphonia, o BAILE DO DIA 24 DE AGOSTO DEU ACONHECER OESTADO
e foi tocando depois mais algumas peças de musica àté
DO ESPInITO PUBLICO DOS NACIONAES DO BRASIL
chegarem SS, AA, Reaes, que serião 9 horas; então cantou-se o hymno constitucional, cuja letra e soll'a erão
composição de S. A. Real o Principe Regente, findo o
Apezar do concurso e da.má educação dos offiqual tocou outra symphonia e se dispôz tudo para come- ciaes lusitanos, que davão o baile, não houve occurçar o baile.
. rencia tIe maiOt, impot'tancia, a não set' a ausencia
Foi o tcnente-general Jorge de Avillez e a Exma. con- da gente grada brasileira, que, sendo convidada,
d
d'
- dessa 'de Belmoute D. Mal'FI. quem lhe deu principio, '
sendo a senhoms pal:a elle conviuaãas pelos mestres- 50 um ou outro appareceu por con escen enCla ao
salas, e seguilldo-se inalteravelmente a ordem d.e dançar Principe, circumstancia que IJão escapou ao Sr.
primeiro uma contradança ingleza, depois uma I'ranceza e D. Pedro. Os officiaes dissimulárão e não derão a
em ultimo Illgar uma hespanhola, e cada uma geltas al- menor demonstração de haverem percebido, salvo
ternada com uma wlIlslI; a solfa era d'e composição de mais tarde, quando a sociedade foi diminuindo e
S. A. lteal.
se limitou a eJles sós.
A cotJ;lmissão da copa tinha mandado apromptar imEste baile põz a limpo a scisão ruais ou monos
mensa quantidade de doces proprios para o CU;t, e de que encoberta, que já bavia entre brasileiros e portuerão servidas as senhoras nos intervallos com toda a delicadeza e promplidão, Quando lhes parecia ião ao toucador, guezes. Não eea preciso reflectir muito para vir no
onde se eoncertavão, se era necessal'Ío, e oude achavão conhecimento de que no animo de cada brasileiro
criadas para todo o serviço que desejavão, e até trajes passava alguma cousa que se não podia amalgamar.
para mudar.
Tudo isto eea individual; nillguem communicava
SS. AA, Reaes dignárão se de honrar com a sua au- o seu pensamento: o que sabião era que o estado
gusta presença todas as casas ou departamentos dêstina- presente não convinha ao Beasj); que era indigno
dos lJara os dilferentes usos dos convidados para o festim do caracter de homens de pundonor o sujeitaque lhes em con agrado, .dando ao encarref?actos de cada rem-se aos capeichos de nm punhado de soldados
ur~ deites todo o merecIdo ,louvor pe,la delicadeza e aS-I brutaes e estrangeiros no Brasil. Foi poe isto que
selO com q~e tudo se haVIa promptill~_ado, c~e,!5~ndo a o Brasil inteiro concorreu paeu a independencia
tanlo o extlemo de bondade, que até 11<10 dUVIdamo as- 100'0 que o Rio de Janeiro lbe deu o signal q e era
sentar-se na sala do bade por alguns momentos. '
hO d
h
u
.. c ega a a ora.
.
Sen d o pas~a d as i i h oras d a nOlte celamo os mesmos
'"
_ _
senhores na sala para isso destinada, como fica dito, sendo
Acontece sempre aSSIm: as Idéas qne vIDgao nao
servidos pelos criados da sua casa, e permiltindo. que são aquellas que se proclamão, são aquellas que já
lhes fizessem côrte lI'es dos membros da com missão das estão acreditadas no animo de cada um antes della
,mesas, e tres senhoras das dez destinadas a fazerem as serem proclamadas.
honras da casa,
Quando se acabou a ceia de Si;' AA, Reaes pedirão os
membros da commissão da mesa lieença para patentea- O ESPIRITO PUBLICO NO BRASIL E~I RELAÇÃO A PORTUGAL
rem a mesa geral, que já fl esse tempo se achava servida,
VAI MUDANDO DE FACE
e para conduzirem a ella os convidados; então se levantou o panno da bocca do'proscenio, e appareceu a referida mesa de que já se deu illéa, mas de que não é possiO Principe Regente, conhecendo que o espirito
vel descrever-se a impressflO agradavel que a sua vista publicb já era desfavoravel á união com Portugai,
causou nos circumstantes. Pilra a primeira mesa forão no dia 6 de Outubro de 1821 se dirigio ao povo fluconduzidas as senhoras, cujas medalhas linhão numero de minense, dizendo-lhe:
100 para baixo, as quaes tomárão assento onde quizerão.
Ped7.'O aos fluminenses.
Na cabeceira de cada mesa, Cjue formava um dos raios
da estrella, se achava uma das senhoras destinadas a I'azet as honras da casa, e no meio de cada unllado um dos
(( Que dehrio é o vosso? Quaes são os vossos intentos?
cavalheiros mestres-salas para servirem as senboras; os Quereis ser perjuros ao rei e á conslituicão ? Contais com
mais lugares forão occupados pela fórma já dita. Emquanto a minha pessoa para fins que não sejão provenientes e
este primeiro turno ceiava conlinnava o baile pela ma- nascidos do juramento que eu, tI'opa e constitucionaes,
neira recontada, sendo, entretaMo, a mais comitiva ser- prestámos no memOl'avel dia ~6 de Fevereiro? De certo
vida de algum refresco que appetecia.
não quereis; estais illudidos, estais enganados, e, em
Quando se acabou a primeira mesa em um instante se uma palavra, estais perdidos se intentardes uma outra 01'renovárão todas as peças e pratos encetados e se lirárão dem de cousas, se não seguirdes o caminho da honréYe
os guardanapo de que se havião servido e puzel'ão ou- da gloria, em que já tendes parte, e do qual vos guerem .
tros, e então se repelio o segundo turno de 'convidados desviar cabeças esquentadas. que não têm um verdadeiro
pela mesma maneil'a que o -primeiro, o que continuou sem amol' de el-rei meu pai o SI'. ,D. João VI, que tão sabia,
iutermis5ão até á manhã do dia 25, reformando-se sempre como prudentemente nos rege, e regerá emquanto Deos
a meS,l com pratos novos, com a maior promplit.lão, por 1lle, conservar lão neccssaria, como preciosa vida; que
ser sobremodo avultado o numero de criados desliuados não têm religião e que se cobrem com pelles de cordeipara aquelle e para outros serviços.
1'05, sendo entre a socieJade lobos devoradores e esfai·
,'/0 meio de um concurso de tamanha multidãO de iudi- mados,
viduos não houve o mais pequeno dissa).Jor; todos se em« Eu nunc.a serei perjuro nem á religião, nem ao rei,
penl1árfLO em concorrer para il gostosa celebl'iLlade de um nem á constituição; sabei o que eu vos declaro em nome'
dia consagrado á 'nossa regeneração politica, e que os offi- da tropa e dos Jilhos legitimos da constituição, que vive- ciaes da 1',2' e 3' linha, e dos corpos de marinha, t.ledi- mos lodos unidos; sabei mais que declaramos guerra
ravão a S.. A Real o Principe Regente, como a um del'eu- desapiedada e cruelissima a todos os perturbadores do soSOl' mais- hel'oico do systema constitucional, que havia de cego publico, a todos os anti-constilucionaes desmacafazer toda a fortuna e prosperidade do reino unido.
rados..
,
. -_
"
(( ContaI COlll Oque eu vos dige, porque quem 1'0-10 diz
N.o louc~dor das se~ ~qr:s havlUo mUItos V?,I sos, que os é fiel ;'r l'eIi&i~u, aO rei ~ á conslituição, e que por todas
naO )ran c/ evemos pOI Juloarmos desnecessalltls.
eSlas tres dlVluaes cousas estou, sempre estive e estarei
Neste baile gastou-se 53:0008 I'orles.
I pl'ompto a morrer, ainda que fosse só, quando mais tendo
'7
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Padre ~Janoel Rodrigues da Costa.
Desembargadol' Estevfro nibeil'O rie Rezende.
Dr. José Alves do Couto Saraiva.
Dr. Jacinlho Furtado de ;\Je.ndonça.
Conselheiro João Severiano i\laciel da Costa.
Conselheiro Lucas Antonio Monteiro de Barros.
AS CÔRTES E o GOVERNO DE LISBOA ~IUDÃO o àllNISTERIO
O conlador-geralJosé de Rezende Costa.'
NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 1821
Dr. 'J'heotonio Alves de Oliveira Ma"ciel.
Dr. Antonio Teixeira da COSla.
Já não satisfazendo aos desejos da polilica rHO- . Conselheiro José de Oliveira Pinto Botelho e l\Io~queira.
lucionaria das côrtes, e nem do govel'llo de Lis.b~a,
Dr. Manoel Velloso Soares.
no dia 7 de Setembro de 1821 foi mudado o illlDlSllrigadeiro João Gomes da Silveira Mendonça.
Capitão-mór José Joaquim da Rpcba.
teria, sendo composto do seguinte modo:
Dr. Francisco Pereira de Santa Appolonia.
:l... Desembargador Feli ppe Ferreil'U de Araujo e
Desembargador Juão Evangelista de Farias Lobato.
CasLro, ministro do reino.
Dr. José Antonio da Sill'a Maia.
2.° Dr. José 19nacio da Costa, ministro da faDesembargador Lucio Soares Teixeira de Gouvêa.
zenda.
Padre Antonio da nocba Froes, no impedimento do
3.· Creou-se o lugar de ministro e secretario de Dr, Jacinlho Furtado de Mendonça, porque..optou pelo
es.tado dos negocias da justiça, ecclesiasticos e se- Rio de Janeiro.
gurança puhlica, em que foi promovido o Dr: José
Dr. Candido Jose de Al'alJjo, por fallecimento do conseda Silva Carvalho, presidente do sonado de LIsboa. lheiro José de Oliveira Pinlo Botelho e ;\losqueira.
Para substituir ao conselheiro João Severiano Madel
Interinamente ficava encarregado o ministro de
estrangeiros da pasta da justiça, e o dos negocias da Costa, no caso de se não achar no acto da installação,
servirá interinamente o Dr. Antonio Gonçalves Gomides,
da justiça da pasta do reino.
Advegado Domingos Alves de Oliveira Maciel.
Padre José Custodio Dias,
E' CREADO o LAÇO NACIONAL PORTUCUEZ PELA LEI DE 23 DE
Goronel João Gomes da Silveira l\Jendonça,
AGOSTO DE 1821
Desembargador Francisco de Paula Pereira Duarte.
Dr. Cesario ue i\liranda Ribeiro (natural de ViIla-Rica e
'residente em Coimbra).
'M'ta de lei.
José Eloy Oll~ni.
(( D. João, por graça de De08, pela constituição da moPelo Rio de Janeiro,
narchia. rei do reino'unido de Portugal, Brasil e Algarves
de aquem e de além-mar em Africa, etr.. Faço saber a todos os meus subdilos que as côrtes decretárão o seguinte.
Custodio Gonçall"es Ledo.
( As côrtes geraes e extraordinatias da nação portuFrancisco "BIela Barbo a.
( gueza, considerando que a disposição do decreto de 7
Dr. João Soares de Lemos Brandão.
( de Janeiro de 1796 e a razão em que se funda é absoLuiz ;\[artins Bastos.
(( lutamente inadmissivel, e, reconheccendo a necessiBispo L J. I. de Azeredo Coutinbo.
(' dade de estabelecer um laço nacional, decretão o seDI'. Luiz Nicoláo Fa&undes Varella.
guinte:
( 1... Haverá um laço nacional, composto na fórma do
Pela Bahia.
tI modelo junto, das côres brancas e azul, por serem
Alexandre G'Omes Ferrão.
( aquellas que formárão a divisa da nação portugueza,
( desde o principio da monarchia, em mui gloriosas époDr. José Lino Coutinho.
(I cas da sua historia.
' P a d r e Francisco Agostinbo Gomes (').
( 2 ,. Usaráõ de laço na-pional, no chapéo ou Barrelina,
Dr. Cypriano José Barata de Almeiua.
todos os ofliciaes e soldados do exercito e armada porl\larcos Antonio de Souza.
t( tugueza, bem como todos os empregados publicos,
Pedro Hodrigues Bandeira.
( ta~to civis, com~ mililare.~ de qualquer ordem, gerar- I Domingos Borges de Barros (depois visconde da Pedra_ _
. Branca),
.
( chIa ou graduaçao que s..eJao.
(( 3.· A to~os os cldadaos, que nao ,Sél? comprelJendl'
Marechal Luiz Paulino de LJjiveira Pinto da França.
(( dos no artIgo antecedente, é permltl1do usar do laço
Luiz José de Barros Leite.
( nacional.
( 4.· O presente decreto sómente obrigará na capital
Por Pe7'nambuco.
( e proviricias de Portugal e Algarves, desde o 1" de Ou(( tubro proximo, e nas provincias ullramarinas no prazo
Ignacio Pinto de Almeida e Castro.
(I prescripto
pelas leis, ficand{) desde já livre o seu uso
fanoel Zeferino do. Santos.
( em toda a parte. Paço das côrtes, em 22 de Agosto de
Dr. Pedro de Araujo Lima (hoje marquez de Olinda).
1821. II
João Ferreira d,l Silva.
(( Portanto mando a todas as autol'Ídades, a quem o coPadre Francisco l\luniz Tavares.
nhecimento e execução do referido decreto pertencer, que
Felix José Tavarrs de Lyra.
o cumpl'ão e executem tão inteiramente como neHe se
Domingos Malaquias de Aguiar.
contém. Dada 110 palacio de Queluz em 23 do mez de
Gervasio Pires Ferreira.
Agosto de i82i. - EL-REI, com guarda. - Fl'ancisco
Manoel Felix de Veras.
Duarte CoellJo. II
tropa e verdadeiros conslitucionaes, que me sustêm por
amor que mutuamente repartimos, e por sustentarem juramento tão cordial e voluntal'Íamente dado. Socego, fluminenses !-PRINCIPE REGE TE. II

I(

I(

t(

LISTA NOMINAL DOS DEPUTADOS DO BRASIL Á ASSEi'lIBLÉA
CONSTITUINTE DE LISBOA DE 1821 A1823
Deplttados por Minas.

PelaI; Alagoas.

Vigario Francisco de Assis Barbosa.
Coronel Manoel :\lartins Ramos.
Advogado ~lanoeL \farques Grangeiro.

O Dr. Belchior Pinheiro de Oliveira (vigario de Pilangui ).
,
Conselheiro Manoel Ferreira da Camara.
(') Era um sabio e de grand0 modestia. Fui particnlar
. Deitembargador José Teixeira da Fónceca Vasconcellos, amigo desse grande homem.
-1'1
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erão antes demagogos, que políticos que desejavão
a felicidade da nação, porque nem as forças do seu
Vigario capitular Romualdo Antonio de Seixas.
proprio paiz conhecião, visto que, não produzindo
Francisco de Seixas l\Ioreira.
elle pão para si para seis mezes, não se devião oecupar com assumptos desta ordem e lIem com banaPelo Cem'á.
lidades, improprias de um congresso que exprimia
os sentimentos de um vasto Imperio, que queria
Anl{.lDio José Moreira.
regenerar-se.
lanoel do Nascimento Castro e Rilva.
Entre os assumptos banaes de que se occupou a
Manoel Felippe Gonçalves.
constituinte de Lisboa le;nbrarei os seguintes: quePadre José Ma,;tiniano de Alencar.
se não usasse nas ordens dos ministl'oS do termo
,aviso, e sim de pOl'taria; nos decretos se não usasPf;lo Piauhy.
sem das expressões sou servido, e sim hei por bem;
Domingos da Conceir;ão.
que nenhum deputado das côrtes, fallando á Sua
ManoeI de Souzã Borges Leal.
Magestade, ajoelhasse e lhe beijasse a mão, e decidio-se que ao soldado se desse dinheiro em lugar
Pelo MaranMo.
de pão.
O pensamento de comprimir o Brasil se maniJosé João Beckman e Caldas.
festou logo no animo das côrtes, embora alguns
deputados imparciaes se oppuzes~e~ aos excess?s
Pelo Rio-Negro.
que se forão levantando contra os dIreItos do Brasil,
sem se lembrarem que, sem o Brasil, Portugal teJoão Lop~s da Cunha.
ria desapparecido do mappa das nações, e que se
figurou no congresso de Vienna, como a oitava
Pela Parahyba do Norte.
grande potencia, foi em attenção ao vasto e riquissimo Brasil, e por isso foi obrigado a eleva-lo a
João da Costa Cyrne.
reino unido, si ne qua non figuraria como potencia
Francisco Xavier àIonteiro da Franca.
de primeira ordem entre as grandes nações da EuPor S. Paulo.
ropa.
P9.ra que os direitos do Brasil não corressem á
Dr. Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Machado.
revelia, o deputado Sarmento declarou que a prinDesembargador José Feliciano Fernandes Pinheiro (de- cipal parte do Brasil se tinha pronunciado pela
pois visconde de S. Leopoldo).
constituição, e ser provavel todo o Brasil se achar
Dr. NicoIáo Pereira· de Campos Vergueiro.
constitucional,
accrescenlando: « esperemos pela
Dr. José Hicardo da Costa Aguiar e Andrada.
chegada dos nossos irmãos brasileiros e corresponFrancisco de Paula Souza e MeIlo.
Padre Diogo Antonio' Feijó (depois regente do Imperio). damos ao enthusiasmo com que elIes saudárão ô
exemplo de seus irmãos europeus, observando a
Antonio Manoel da Silva Bueno.
Antonio Paes de Barros (não tomou assento).
respeito do Brasil um procedimento franco e de
verdadeira liberdade. Não é só a razão e a justiça
'Por Santa Catharina.
que nos ditão esla linha de procedimento; tiremos
vantagem do que tem succedido a outras nações.
Lourenço RodrigHes de Andrade.
cc A Inglaterra ainda hoje formaria uma nação,
com
as vastas regiões da America septentrional, se
Por Goyatt.
um ministro, cégo e pertinaz, não se oppuzesse aos
americanos-inglezes, disputando-lhes o direito que Joaquim TIJeotonio Segurado.
a constituição ingleza estabelece de nenhum cidadão inglez poder ser collectado senão por seus rePm:SIONOMIA DAS CÔRTES PORTUGUEZAS EM RELAÇ,AO AO 'Presentalltes. ))
BRASIL
OS deputados moderados abundárão em razões
sustentando as opiniões do deputado Sarmento,
concluindo' o deputado Miranda com o dizer:
Todos os homens d-e boa fé e de sentimentos pa- « o pt'Oiecto é um ataque que se faz á representação
trioticos esperavão grandes melhoramentos na 01'- do BraSIl. ))
dem social e politica, com a mudança da fórma de
Embora por alguns dias arrefecesse o pensagoverno; porém não tm'dou muito tempo que o mento do restabelecimento do systema colonial para
entbusiasmo publico começasse a arrefecer, mór- o Brasil, comtudo depois ganhou forças, porém sem
mente, vendo-se que as côrtes geraes da nação in- proveito para os desorganisadores e para a nação,
sistião sobre assumplos de reformas indignas de porque, não fizerão mais do que accelerar a marcha
uma 'assembléa constituinte, cujo fim era firmar as da independencia e com eBa a perda para sempre
bases de uma boa organisação social; porém, afas- da dominação do Brasil.
tando-se do seu fim, buscava até comprometter-se
com os govtl'nos estrangeiros, levantando a pautª
CONTESTAÇÕES BANAES DAS CÔRTES DE LISBOA
da alfandega aos generos inglezes e probibindo a
entl'ada dos cereaes de todos os paizes em Pot'tugal,
bem como u sahida dos prodl1ctos do Brasil, que • Na s'essão do dia 30 de Abril, apparecendo uma
na maxima parte erão os que se permutavão pelos discussão sobre o decrelo de 18 de Fevereiro, disse'
cereaes que consumia') reiuo de Portugal.
o deputado Miranda: « noto que na côrte do miSemelhantes desconcertospoliticos deixárão trans- nistro de Estado dos negocios estrangeiros se diz
paren temente vêr-se que os dominadores da situação que Sua Magestade approva a constituição, Eu não
Pelo Pará.
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tl,dmitto esta doutrina: a nação é que ba de approvar, e não está ele sua parte elií\er-approvo-mas
sim-juro. Protesto conlra esta palavra e peço que
se faça menção na acta. ))
Fernandes Tbol1lflz accl'escentou: « o veto, que
se concede no ,'ei, é sÓlIlente par'iI as leis organicas;
mas lí conglituição não pertence ao rei apPl'ova-Ia,
deve jura-Ia. Se qu~z?r suj~i1ar-se q~e se sujeite;
,senão, que se.,flãll sUJeIte: nao ha meio termo.
O deputadu Moura der.lal'ou que o direito da corôa POI'tugupza ~emprc rôra-ele donativo do povo.
O deputado Peixolo. com ~ moderação e criteri~
que lhe erão conbecJdu!i, .dlsse: «( Qua?do el-rel
diz que-app,'ovo'-quer dizer que-a.cOlto. Devemos olhar o substancial, que é o juramento. e não
estul'-se a cavillar palavras em que não póde pre'Sumir-se sentidu insidiu'o logu que as comparemos
.{)om a simplicidade il1imilada om que Sua Magestade jurou a constituição, tal qual fizérem as
.{)ôrtes. ))
OutrQ deputarIo, querendo cOnlrariar ao orado:,
disse: «( O rei disse que approvava tudo quanto tlnha feito seu filho, e isto é mais que quanto se
póde dizer, e é mais do que urna provocação, porque é um acto pessoal. )) ~
"
. _
Continuando as questoes banaes deCldlrao que
em lugar de usar-se no tratamento do soberano rios
termos-rei nosso senhor-se empregassem os termos-rei constitucional.

As provincias do nor1e, que ainda não tinbão
taes ju~tas, as elegêl'ão popularmenfe. Acapiral
d~ Babla, sem ~onsullar a vonlade da provinCla, requereu ao congl'r~so de Lisboa que queria
ficar separada das out rHS provin('ias do Bra:il e deppnder directamente rio ~overno portugnez, MinasGe~aes tamhem df>pôZ e formou a sua junta provisOrJa.·
.'
A p"ovincia das Alagoils em ti de Julbo de 1821
formou a sua junta pI'IIvisaria, e foi a primeira
provincia que negou oIJf~"icncia ao governo das
côrtes, e mandou um dl·putadu seu render preito e
homenagem a S. A. o Principe Regente.
Em S. Paulo tudo correu bem, porque o~povo
tendo muita confiança no illustre sabio José Boni~
facio de And rada e Sil va, delegou nelle a faculdade
de eleger as membros da junta provisoria.
o Principe Regente, na rarta que escreveu ao rei
seu pai, com data de 17 de Julho de 1821, diz que
o socego que houve em S. Paulo por occasiiio da
eleição da junta provisoria foí devido ii José 80nifacio, de quem elogia n prudencia e sabedoria.
A junta eleita mandou uma deputaçào comprimental' o Principe Regente e certificar a Sua Alteza que a provincia de S. Paulo permanecia unida
ao Rio de Janeiro e obediente ao Príncipe, mas que
o seu estado financeiro nao lhe permittia mandar
por emquanto dinheiro para a côrte. Este acto de
submissão agradou ao Principe Regente como se
vê da mencionada carta de 17 de Julho. '
{IS NEGOClOS POLITICaS VÃO-SE ENCAMINHANDO PARA A No dia 30 partio a commissão do!> membros da
INDEPENDE[I;CIA DO BRASIL.-CREÃO-SE AS JUNTAS PRO- junta de S. Paulo, composta do coronel Antonio
LeiLe e do tenenle-coronel Antonio Maria Quartin.
VISORIAS.
I)

1

o SENADO DA CAMAR! PROJECTA U:II ~lONU~[ENTO '0 LARGO
baile do dia 24 de Agosto de i821 foi uma
DO ROCIO, QUE PERPETUE A ME~IORIA DO DIA 26 DE FEgrande lição para o Pri~cipe Regen!e; Eevelou a
VEREIRO DE 182i.
Sua Aiteza que os flummenses medItavao em alguma cousa, e que ~ss.a não podi1!:. ser sen.ão a substituição de sens dIreitos até entao ultrajados pelo
No dia 26 de Fevereiro de 1822 se affixou nos lugoverno de Lisboa e por um punhado de soldados, gares publicos desta côrte a seguinte
gue. era no Rio de Janeiro seu lugar-tenente.
Mas infelizmente só mais tarde é que o Príncípe
Noticia.
soube aproveitar a lição, porque en.tão estava muito
(( Qual será 11 emblema mais nobre, duradouro esimples.
distrabido pelos folguedos na qUlll~a da Po~t~ do
Cajll, e em outros 1ugares que os offiClaes da divIsão que, levanlado em monumenlo elerno no Rocio desta
lhe proc.urnvão, e sobre tudo pelos encantos que cidade, leve aos ultimos dias da posteridade a memori~
veneranda do faustissimo riia 26 de Fevereiro de
aohava no centro da familia do general Jorge de sempre
1821, primeiro ria regeneração politica do Brasil?
Avilez, anele tudo lhe era franqueado com finissima
li Eiso trabalho glorioso, para quem dignamente odes",
graciosid'ad e.. ,
empenhar, que o senado da camara, ident:flcando-se com
Vendo-se o Principe, porém, reduzido quasi ao os votos do povo conslilucional, que tem a fortuna de regoverno do Rio de Janeiro, cujas finanças o conde presentar, propõe aos cidadãos amantes da consliluição
de Louzan lbe mostrava qUI) estavão no mais pes- e da patria, h?je. que o Brasil e. tod~ a naç~o portugneza
simo estado, e !lue não davão I'endimentos su~fi. celebra com Jubilo o sagrado anDlversano do maior de
{)ientcs para sustentar o decoro da casa de,um pnn- todos os dias.
(l Logo
que o importante plano desle monumento, recipE', nem a manutenção ~e tanto~ trIbuna~s e prese~tativ!l
da liberdade pela c.onsliluição, tiver chegado
repll1'tições publicas, como tl~ha o RIO de JaneIro, ás maos do mesmo senado, CUidará este de obter que se
{)omeçou a insistir com seu paI para que dess~ pro- decrete; e solicitará dos verdildeiros palri(llas os fllndos
videncias a respeito, e o chamasse para Lisboa, necessarios (lara a sua mais proml'ta, e effeclil'a execução.
Rio de Janeiro, 26 de Fevereiro de 1.822.-.1osé Clemente
{lama se vê da carta de 2 de Setembro de 1821.
O exemplo daelo pelo ltio de Janeiro quandu ju- Pel'llira. »
rou tumultllariampnte as bases da constituição no
dia 5 de Jun110, e creou uma junta provisol'ia, re· o SENADO DA CA~IAJlA. PEDE ~IUDAKÇ .\. DE NOME PARA o
percutio em S. Paulo, a pretexto de juramento ás
LARGO DO ROClO
bases da constituição; eleg.m-se popularmente I1ma
,
junta provisoria com mÚlistros de Ij;stado. EIlI ~an(( O senarlo da camara de la cidade faz saber que,
tos a tropa saqueou nlgumas casas. e metl~u a pIque pela secretaria de Estado dos negocios do reino, lhe foi
duas embarcações. Santa Cathal'ma e RIO Grande didgida uma portaria do theol' eegulllte:
do Sul seguirão o mesmo exemplo que S. Paulo. • (( 'lanela Sua Alteza Rea! o Principe negente, pela se-
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creta ria de E~tado elos negoclOs do reino, participar á camara desta cidade quP., sendo-lhe presente o seu oillcio de
~6 de Fevereiro deste anno, dirigido a rogal'-llJe que em
rnrlllOl'ia dos glol'lllsOS ar.ontecimenlos do dito dia, no
aono de 1821, ordenasse que o Hocio· desta cidade se
d('oominasse - Hllclo da Constituição: - lia por bem
que lenha o titulo de - Pl'aç', da Constilniçãn - para
que .se perpetlle, por mais este mol!\'o, na lembrança d.a
posteridadl' o fau to dia em que o Brasil re.·ebeu o 1'1'1meiro Sl'guro penhor da ,ua ft'iicillade "erlllilnl·nte,
Palacio ciO Rio de Janeiro, em '2 de Milrço de {1S22. -José
.Bonifacio !lI.' An!lrada e Silva. -Cumpl a·se e rrgislre-se.
Rio, em vereação de 6 de Março de '1822. - Pereira. Bulhõe-. - PCleira !l~ ~i1va, - Vianna. - Xavirr,
" r~ para Ct nstar ,e mandou puhli~ar e affixar o presente edilal. Rio. elll v"Jeaç,lo de 6 ae Março tle i822.
- José Martins Bocba. »
Para se muda r o nome de uma praça o senado
da camara em 1821 pedia ao podm' competente um
d('(;rtJLo, afim de perpetuar uni a(;untcf'illlPnto tãu
o I a ndioso como em o do juramento Ja cunsti tuiÇãO
o ,
dI' d
p.OI l.lIgue.za, ~lle dnt~\ 1fl ii III epene enCla o ui a
sd (") Nuo o tez por SI, porqu~ ii mudança du n0IIJe
de uma rua on de Ull~, praça lmporta uma perlurhaçàu na vida social, e só por um gl'ande acontecimenlo esta mudança póde leI' lugar.
Na ,1 0 tomo da 2" pal'te da minha Chorographia
fiz a bistoria da fundaçãO do Hio de Janeiro, e o
historico de cada uma de ,;uas I'uas, as chacaraspur
onde passárãu e os differentes nomps que tiverão;
e hoje com as mudanças indiscl'etas daquelles nomes,
que l'ecol'uão factos impnrtantes e tl'adicionaes da
nossa existencia passada, pl'ova-se que naS nossas
cousas não ha cl'1terio.
A rua dos Latoeiros, por exemplo, revelava á
postel'idade que as artes no Rio de JaneÍl'o flol'escião, e que naquella ma só habilavão artistas desse
genero, e no entanto apagou-se-lhe o titulo para se
dar o de Gonçalves Dias, que não passa de um poeta
de segunda ordem, e que plnJ.{iou cm suas producções a differentes poetas allemàes e fl'ancezes. Que
se desse ás novas ruas e praças nomes de pessoas
impor'tantos que illustrál'ão o paiz com as letras e
com as armas, ou fUlld'ações, concordo eu. como
concordão os homens spnsatos; porém desfazer o
que estava feito cõm discernimento, e que exprimia
um pensamento Iradicional, é o que se não póde
tolerar sem grave censma.
Antonio de Momes e Silva e Werbster (<lous
americanos) douLárão a Portugal e á ínglaLerra
c'om os primeiros e melhores diccionar~os das respectivas linguas. Werbster recebeu ainda em vilJa
os reconhecimentos de seus concidadãos, e Antonio
de Moraes e Silva nem ao menos se sabo onde descansa o os seus restos mor'laes. A Gonçalves !lias e
outros se consagrão as ruas; ao mestre da lingua
portugueza, a ingratidão e o esquecimento.
f

"

, . , .

IJ

Í:ATIFJCAÇAO DA. ACLAMAÇÃO DO PRINCIPE REGENTE, PRO.
TECTOR E DEFENSOR PERPETUO E CONSTITUCIONAL DO
IMPERIO DO BHASIb.
_
.
Termo de ,;ereaçao de i3 de Mato de 1821.
(( Aos 13 dias do mez de Maio de {822, nesta cidade do
Rio de Janeiro e paço de S. A. Real, aonde o senado da
camara desta cidade veio a requerimento do povo da

_

mr sma, e tropa da 1" e 2' linha, que se achavão
rcunidos no largo do Paço, pelo povo e tropa sobredita
foi representado ll\l m~smo senado da cam ara que tinhão
acabado dI' acclamar a ::;. A. H. o Plincipe Rt'gente prolector e defensor pel'petuo f' cOIIsLitucional do reino df)
BI itsil, e que requerião quI' o senado. enl nome do povo
de,ta cidade, ralific'lIsse a sobredita acclamação, e de tudo
para constai manda,se lavrar as actas necessarias. E
sendll i1presenlitdo lJ S A. "eal a expressa relJreSenlação
do povo (' tropa pelo senado da camara, houve o mesmo
senh, r por Ilt'm d~'clarar que aeet/ava, e conlinual'ia,«
df'.,empe?,har, fomo alé aqui, o titulo que o 'Povo e tropa
desta côrte lhe cO?l(erião.
" E logo srndll r~t" declaração de S. A. /leal publicada
de uma d~ varandas do paço prlo juiz de fÓI a prl'sidente
do senado da caOlara, foi a me-ma applaudida pelo povo
e Iropa, que eSlavão presentt's com os ,eguintes vivas,
que o slliJredilo (lresidt'nlr do senado da camitnl levantou
(lt'la ordem seguinte;- Viva el-rt'i constilucional.-Viva
o.l'r~ncipeHegl'nle, pl"Ote~or.e def~'n,or pl'!'petuo econsII~ur.J(Inal 'lO. r~'l!.1O do .B~asIl.-VI\a a r~'Jnceza Real Viva a Cllns lltl1lçao.- VIViIO as cÔrlC5.-E de tudo,. para
conslar, se mantloll lavrar este lerm em que a-Sll'nOU
S. A. Real, o ,enildo da camara, povo e tro(1a, que esla' ão
presentes. E eu José àlarlins Rocha, eSl:I'lvão do ~e.nado
da camara, que G e·creli.-I:'RINcIPE HEGENTE CONSTlTUCIONAL E PEHPETUO DEFENSOR 00 REINO 00 BHASIL,JO,sé- Clelll.enle Pt'reira.-João SlllJl'l'S dl' Bulhoes.:- noml[Jgos YI~nna Gurgel do Am:lral -Jo_é Antumo dos
sa~IO." ~avler..
..
.
Esl,\ cunfOlme.-José à!mtlOs RoclM, »

I

ll •

o PIlINCIPE DA CONTA AEL-REl SEU PAI DOS ACONTECnIENTOS
DO DIA f> DE JUNHO
Já não esLando o PrinClpe satisfeito com a tropa
desde o seu máo comporLamento no dia 1) de Junho,
escreveu a seu pai a seguinte carta, datada de 8 de
Junho, contando-lhe todas as occurrencias :
« Meu pai e meu senbor.-Tendo eu procurado satisfazer aos vassallos de Vossa Magestade, naturaes deste
pai!., como Vossa l\Iagestadc póde calcular pelos papeis
que tive a honra de rcmelter a Vossa Mageslade, e igualmente, tendo-o alcançado de todo, só o não pude alcançaI' de algum: officiaes do batalhão n. 3, qne se tem purtado mni mal, assen tando que a constituição é e de \e serproclamada ti força armada lestes são João Chrysostomo.
Peixoto, o capililo Sá, o Garl'ez, e o JOsf' l\laria do n. 11),
a ponto de peitarem os r.o!dados para fazerem jurar as
bases conslitucioniles pOI'II,gueza,;, ou por bem ou ,por
mal, não tendo eu nada conlra isso, Illas só pur fazerem
o acto seu, o "lle as côrtes segurameute reprolaráõ; porque eu ia caminhando, como se prova dos papeis todos
feitoi> , para ante('ipar os bens da couSlituição, muito mais
tentlo dito ás côrtes que as iJase não regerião no Brasil
sem pelos seus deputados ser expressa a sua vontade, que
seguramente será a mesma.
« Eu liuha-o sabido oilo dias antes, e disse a João
Chryso,tOlllo qué eu sabia isto assim e assim, ao que me
res(1ondeu que era intriga.
« No dia {j fui á Cé.ça á Santa-Cruz, 1', já suspeitando
que a dh isflO auxiliadora me queria fazer um requerimelllo para eu consenLir que se ajuntassem p('\ra jurarem
as bases, vim; e no outro dia, ás f> horas da madrugada,
monlei a cavallo, e fui ao iJalalbão n. 3 para vêr se elles
me pedião alguma cuusa sobre isto; mas vendo na porta
do Sá es~~ipto .co.m giz-capitãO Sá-;:logo suspeitei que
ell:s quell~\O ,f?zel ~ acto.? SC~, e Da? pendenle do g?~~~~~~. que p<lI a maIS consLItuclOnal so II mesma consl1-

I

•
. " Cheguei á parla do Sá e chamei-o; veio elle com
() POE cxemplo, a uma. ordem te!ceITa desta côrle se olhos' de somno, mas de somno fingido; disse-lhe que eu
fez doaçao de urna cas.a, cUJa rua se Ignora pe\a mudança era sabedor que elle linha posto proclamus, e era o amode nome que tem solfndo I
tinador e perturbador do socego publico por andar mel-
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tendo medos com o batalhão ao povo que é de si mui so- rilO os versos mais respeitosos possiveis á VOo sa ""agestade
ceg-aclo
e a mim, de fórma qlle inlmediaLam"lIte os manrl,·j pedir
<C Snbi, e logo tocou~a cllilmnda; pegArão em armas;
ao B~rquó para os mandai' imprimir, p"rql1e pr~o dignos
forão de murche-marche pela rua Dil'p.ita abaixo unirt'lIl·se "isso: immellsos vi \ as á Vossa Magl'starlp, a mim e á conscom o n.· 'j I; mas a ;{cnte da cidal(e está t;io 01" má fé lituição
com estes corpos, que assentuu que era nm saque, o tudo
" Houve o hYll1no cons ilnr.ional cllmpu-lo 1'01' mim,
se fC"hou em ca~a e se armou contra, o qu,' ..infla hoje com, poesia minha. e 11 upera O EngnntJ Feliz de Rossi.ni,
eslrlO,
e a uan<:a A Rl'rTuta n(t .lIdea. E' o quP PI} 'II inI"rmar
« Eu vim para a chacara para o despacho: f.s 8 horas a Vosso' Magel'tade, cllmo vassaIlo fiel (' filho obedi"l1lische~ando. mail dei o Paula fallar ali Jorge para elle pedir sim o que lhe b"lja a mill'
/I SUa delllis-iio. para vêr se r.IIU] iSlo -oce!!aVa a Iropa,
li Dpos gllarde a P"I'C; osa vida de Vossa Magrslllde
que estava mal com ellp. por cansa de uma IIrdelll do dia como todos o hão mlslPr, " igualmente est,. seu vassallo
que elle tinlla public.ado Quan'lo'g Paula lá c!l('gou es- fiel e filho nherlienLissill1o.-P&DRO.
tava já tlldo em ar'mas. e düse-Ihes qlle eu da,a demis" Rio de JnllPÍto, 8 d~ JUllho de 1112l.
são ao general. mas corno ellt's já lhes tinl,ãn tomarlo o
II p,~ S. Estirnarl1i que esla ache a Vossa Magestade em
folego não quizerão.
tão perfeil1l .sallde corno ell eslou, a princeza e 0:0 dons fi<C Voltanrla OPaul" rllandei vil' " cav;dlo e fui ao Rorio
lhos; a meninil todlls os dias falia no avô; já anda sulla ;
Chegando. vierilO todos os offlciae~ co:o o geueral á trsla, o rnl'nino já suslem a cabeç". e está maior e mais forte qo
e eu Ihl's p~rguntel: Quem é que falia ,Hlui? A isto ficá- que a ml'lIina era desta idade. N
rão um t311to sobresaltado-. e eu repl'li: Qnem falia?
Disse o general: Eu pela tropa -Qlle qller"m: Dis,e elle:
Mp.smo assim cbeio de receios por causa da diviJural'mos as basrs conslitlJl:ionaes portuguezas.
são lusiLanll, ainda a Lempo conbeceu o Principe o
<C Hespollcii: Não
tpnho duvida; mas só o que sinto é
que hajão homens que assenlem que eu lião tenho palavra. estado a que e~tava re uzi,do. Os patriotas no Rio
lanto pulitica como religiusa; tt!nho eu jl1l'acio in ll,lum, de Janeiro, quel' us nascidos em Portugal e quer no
, lanto por minha vontade, a constiluiçã." lal qual a.. "ôrles Brasil, vivião em camhinações, e em constantes
fizerem; mas a mi III 'não me fica mal. mas sim a quem eommunicaçõBs com r.s provincias de S. Paulo e
duvida da palavra de um principe, rompl'Omplti·la pur um Mi nas, c a tl'oca de idéas e sentimentos se fazião a
juramentu, consa para mim lão sagrada: eu \'OU jii, vamos cada passo.
lodos.
.
(l Fui
para a sala do lhealro, e dfzendo-me o Peixoto
que era preciso que lodos jurassem as bases eu lhe res- A MAÇONARIA i'iO RIO DE JANEIRO SE REORGANISA PARA
TOilIAR PARTE NOS NEGOCIOS DO BRASIL (*)
pondi: Eu não juro sem saher a vonlaae do PlJVO que estou governando, porque a lropa é uma parte na Ilação;
por isso não vale de nada querer sem saber a vontade do
A loja maçonica Commercio e A.1'tes, que se bavia
povo para então JelibóraI'. Para a saber mandéi convocar installado na rua da Pedreira da Gloria em casa do
os eleitores de provincia, não como eleitores, porque já
elegêl'ão os deputados, mas como homens que se sabia que Dr. Vabia, em 1815, foi amortecida pelas perseguitinhão a confiança publica: elJes assistirão, o que eu es- ções da. policia, depois da partida do rei para Portutral. Em 24 de Junho de 1821 foi de novo instaltimei muito.
lad;], em casa do capitãu de mar e guerra José DoII Depois appareceu o padre José Narciso. que foi capellão do conde de Villa Flôr, interpretando a vonlade do mingues de Atbayde Moncorvo, sita á rua do Fogo
povo e tropa. eu lhes disse que convoca se dnus officiaes e esquina da das ViQlas, em consequencia dos
de cada corpo para que de commum accordo com os ex- acontecimentos dos dias 26 de Fevereiro, de 20 e
eleirores dê pl'Ovincia assentassem na fórma porque lJaviilo 21 de Abril; e em 5 de Junho reergueu as suas
de fazer a junla provisoria que elles pretendião; mas deixárão-me crea.la, e eu mandei ludo, sempre deitando-me columnas abatidas.
A esta sociedade secreta se reunirão todos os hode fóra.
u Despedi o conde dos Árcos em allenção a represen- mens de importancia da côrte e provincia do Rio
tações, e pedirão-me que elegesse outro. quem eu qui- de Janeiro, e o seu numero já cril tão grande no
zesse, Elegi Pelfro Alvares Diniz, que eu e-lllmtrei que começo do anno de 1822, que forçoso era dividi-la
seja do ar.cordo de Vossa 1ageslade, e di.;se-Ihes por fim : em oulrás, o que effectlvamente aconteceu, creanArranjem-se desta vez como bem lhes parecer, purque elj no-se mais dua? lojas politicas, intituladas União e'
terceira vez não venlLO cá, e Deos sabe para onde eu irei!
A isto forão sensiveis; e então fiz o decreto da creação da Tranquillidade e Espemnça de "Nicthel'0Y, e com,
junta, de um rasgo de penna, pela minha mão, com as estas tres lojas organisou-se o grande oriente rio.
obrigações que' diz o decrelo, pelas quae silO responsa- Brasil. .
veis pela sua conducla activa e passiva ás côrles ; eu de
Loja Commel'cio e Al'tes.
nada, sellão a Vossa Magestade como fillio.
Veneravel, Manoel dos Santos Portugal.
u Peço incessantemenle a Vossa M:lgeslade que em
côrtes mostre ou mande mostrai' esta carta para bem gei' \'igilallle. Thomaz José Tinoco de Almeida.
,
raI, e accuse da minha parte esla divi~ão auxiliadora de
2' Vigilante Domiggos Hibeiro d~s Guimarães Peixoto.
Orador, padre-mestre FI'. FranCISco de Santa Tberesa
insnbordinada por querer alterar a fórlDa do govrrno le_
galmente eleito por Vossa Magesl .• de (com (;) pretexlo de Sampaio.
Secretario, Domingos Alves Branco Muniz Barrelo.
eu ter legi lado, qua ndo eu o que lenlio feito P. o haver
adiantado os bens conslitucionaps. avivelltando lei- adormeddas c cousas que a constituição Ião cedo não podia
obviar, e lJue erã0 de grande necessidade e utilid, de para
(') Tendo desapparecido o grande livro daE actas do Grande
a sllstenlaçilo dos povos, assim l'omo o perdão dos direitos Oriente,
e os primeiros das lOjas Commercio e Artes. etc., pOL"
do sal, etc,), e ao masmo tempo fazê-la render quanto an- minha diligencia pude saber eXistirem em poder de um filho
tes, porque ella arrogou a si poJeres que só li' força lhe dá do brigadeiro D. A. Branco Muoiz Barreto, elll Angra do Reis,
e consegui que elles. fossem recolhidos ao Grande Oriente do
e não direito algum,
Brasil, ao Lavradio. Como desejava delles um documento omli Depois de eu saber que o voto do povo era aquelle,
e auth.entico, requeri ao respectivo grão-me,stre rnarquez
nã!> por medo mas por c1)nvicç~o p."opria. jun:i!s ~ases cial
de Abrantes. quê mandou passar a certidão aCima pelo chefe
por mim já conjuradas quando J'lrel a conslilU1<:ao tn to- da ~rand!l secretaria Ruy Germack Possolo, d.ocumento que
tum; todos us mais jurilrão. Eu fui Jantar á chacara ás 5 transcreVi no n. i6 e 41 do « Brasil H,ltonco lJ do anno
lioras e meia da tarde; fui ás 8 ao theatl'o, onde houve- de 1864.
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Thesouleiro, Antonio José de Souza.
Mestre de C'el'imonia, Joaquim Nunes de Carvalho.
Experto, Guilherme Cypl'lllllO Hi!Jciro.
Cobridor, Pedro Orsini Grimaldi.
Membros: O Cirurgião-mór Fraucisco Mrndes Ribeiro,
João ~Ieudes Viulllla, João Ewbanck, Thornaz Soares de
And. ade, Francisco Xa ~ier Ferreira, Joaquim José Hibeiro
de Ba,l;ros, Fl'UllCisco Antonio Hodrigues, conego Belchiol'
Pinheil'O Oc Oliveira, Flancisco Bibiano de Castro, José
di' Almeida Saldanha, Manoel José de Oliveira, Manoel
Jo,.quim Lorrêa da Silva, Joaquim Ferreira Franco, Franci~co da Silva Leite, João Furna.ndes Thom1lz, IgnaclO
J(,aquilll ele AlbuquerfJue, Antonio Corrêa Picanço, padre
Janual'lU da Cunhil Barbosa, João Francisco ~unes, Luiz
Pereira da Nobrega de Souza Coutiuho, JO[IO Pedro de
Arauju ~alelanha, ~Ialloel Carneiro de Campos, Manoel da
Fonl eca Lima e Silva.
Loj(~

un ião e Tranqtúllidade.

Venel';ll'el, Albino dos ~antos PereiI'a.
iO Vigilante, José Joaquim úe Cuuvêa.
2° L1ito, Joaquim Valerio Tavares.
Oral1or, Juse Clemente Pereira.
SecretarilJ, Jusé Uumingucs de AthayJe uloncorl'O.
Thc,utlreil'l1, José Cardoso Netto.
Mestre de ceremonias, João José Dias Camargo.
Expcrlo, FraJlcisco tle Puula \'asconccllos.
CoJJl'ídor, ~laJloel Joaquim de ~Ienezes.
~jembros: Joãu Luiz l,'errcira Drulllmollll, Domingos
.\.lves Pinto, Luiz ~laJloel de Azel'etlo, José de SOUZil
Teixeira, Juão ~lihtãu Henriques, Flancisco Jo~é dos Reis
Alpoim, Manoel 'Pimo Hibelro Pereira de Sampaio, San1uel1Vook, João da Costa Silva, José Joaquim Jus Santos
.\farrocos, Antonio do.s SaolOs Cruz, l\Jiguet de Uac,edo,
José Juaquim dos' Salltos Lobo, José Jgnacio Albernaz,
João Antouio Pereira, Euzebio Joso da Cunha, padre Manoel Teltes Ferreira PUta, CJ priaoo Lerico, João da Silva
Feijó, João Bernardo de -oliveÍl a Barcellos, Joaquim Gooçall'es Ledo, Luiz Cyriaco, Domingos José de Freitas.
LojCt ESpel'ança de Nictheroy.
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grande vigilante, Jouquim Gonçalves Ledo.
2° grande vigilante, o capilflo João Mendes Vianna.
Cl'antle oradOl', o padre-mestre Januario tla Cunha
Barbosa.
,
Grande srcretario, o eapilão l\Ianoel José de Oliveira.
UI'illlde êhancel!er Francisc'o elas Chagas flibeiro.
ProlllOtor-fiscill, Ocoronl'l Luiz Pereira da No!Jrega de
SOUZil Coutinho,
Grande experto, Jl'aquim José de Cal'vaIlJO.
GI ande cohridol, João da Bocha; e outros graudes
offiwles illdi pen~aveis 1IOS traba hos da grande officina
maçonica.
i

O

I

As lre's lojas metropolitanas ti vel'ào a seguinte
classilicação:
.
L" COl11mcrció i\rtes.-Sel'ia a loja mãi;rrpresentanuo a idade de ouro.
2.' Uniào e Tranqui]]jllacle. - Symbolisando o
dia 9 de Janeiro, afiO! de perpetuar as palavras do
Principe Regente, quando disse: (I S.. é para bem
de to elos e felicitlncle !!el'al da nação diga ao POV(}
que FICO, e l'ecomlllendo umtio e tl'anqwlLldade. »
3." E peI'nnç~ de Niclheroy. -Symbolo da projrctada independencia politica do Bmsil.
A posse dos membros do GI'allde Ol'iente deveria
seI' em um e.paç?so ediücio que exislin no porto
do l\Ieyer, na Pralil-Grande, pela conveniencia da
localidade; e na "espera do dia 24 de Junho de
-1822 para aJ1i partirão o major do curpo de policia
Manoel dos Santos Portugal, JOão da Silva Lomba
Antonio José de Souza, com todos os ananjos'par~
a posse e banquete, e na manhã do dia 24, depois
do 'llmoço, farão empossados os grandes officiaes
terminando pela festa e banquete, que se deu co~
todas as formalidades do rito mnçooico.
Comindo na cillade um edificio para os trabalhos
das tres lojas, e para as sessões do Grande Oriente,
alugou-se o sohrado n. 4 da rua do Conde da Cidade
'J ova, hoje rua do conde u' Eu, anue farão ad mittidas nas differeulp,s officinas todas as pessoas de importancia do Rio de Janeiro.
O unico (lue ainda rcstava SCI' maçon era o Principe Regente D. Pedro de Alcantara, e na sessào de
2 d~ Agost? o grão-mestr~ José Bonil'acio o propôz
e fOl unnnlmemente aCelto, sendo logo rCl:ebirlo,
conduzido l)ur Jo;lo MaI'tins LOllt'únço Yianna (hoje
conselllciro) e iniciado nos mysterios da ot'dem, Tecebenuo o psendonimo de Gualimosim. No dia 5
foi proposto pelo {O vigilante Joaquim Gonçalves
Ledo para o gráo de mestre o illllstt'e irmão aprendiz GlIatimosim.

e

Veneravel, Pedro José da C,)sla Barros.
1° Vigilante, Ruy Germack Possollo.
2-0 Vigilante, José ~laria da Silva Biltencourt.
Orador, Dr, João José Vahía.
Slcretario, João Antonio Maduro.'
,[hesoureilo, João da Silva 'Lomba,
Mestre de ceremonias, Franci co Julio Xavier.
Experto, ~Ianoel lnnucencio Pires Camargo.
.
Cob['ldor, padre João José HodrigHes dc Canalho Colleta.
Membros: José Rodrigues Gonçall'es Valle, [nnocencio de Accioli Va concelto~, He.rculaJlo OClaviaoo Muzzi,
José Bonifacio de Anel/ada, FI', Carlos das ~lercês .ilicheli, Luiz 'Pereira da Silva ~Janoel, M11J1od Gaspar ~Io
1'elra, Ur. Tosé Lia Cmz Ferreira, João nilJeiro de Castro LUIZ DO REGO BARRETO LEI'A UU 'fIRO EM PF.RXA)IBUGO N()
OlA 21 DE JULHO DE ~ 821 (*j
•Braga, Antonio José ela Lunl;u, Fernando José ele ~lello,
Francisco das chagas lIibeiro, Cuilhernle Tompson, Belarmino I\icardo de Serqueira, 1IIanoel Jusé daSíll'a Souza,
Em 6 de. Agosto de 1821 o governadol' de PorJosé da Cunha Santos, ;\[anuel Juaquim de Oh I eira All'es, na mDuco Llliz elo llego deu conta cm uma carta
Francisco Antonio Leite, Hicardo Alves Villelol, Ignar:io
ao seu governo acerca uo tiro que lhe l],sparárào
José de A 'wjo, Luiz 1\lanoel Pinto Lobato.
em 21 ue Julho de -182l J a ponte tla Doa-Visla, a
Assim r·oustituidos tl'atárão da eleição dos mam- qual ú acompanhada elos oflicios e I'eprcsenlaçjes
bl'O§ do Granue Uriente, e em ~ssembléa geral, presidida pelo veneravel ela loja mãi COlllffiercio e
(*) 1 o di~ 2l de Julho ele i 8:H o gcneral Luiz do nego
Artes João ~rel1des Vianna, se procedeu á eleição
1\0 dia 28 de Maio de 1822, sendo pOI' maiol'ia de levou um tiro de plslola, 110 qual fica gl'alemenle [crido.
No combale renhido, entre tiS tropas do genel'ill Luiz do
.
votos eleitos:
Hego c os liberaes de Pel'1lambnco no dia 3 de Outubro
Grão-mestre da ordem, o conselheiro José Bonifacio ele junto ti cidade de Olinela, resultou a r.:Ipilnlaçüo que ~
Andrada e Sill'a.
'
mesmo LUlZ elo Bego oITereceu e foi aceita. No dia 24 elo
Grão-mestre adjunto e lugar tcnente, o marechal Joa- mesmo Lu'iz do n~go. 'embarca para POltugal, deixando
-quim de Oliveira Alves.
para sempre a provlllCIa de Pernambuco.
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que por aquella occasião lhe dirigirão o~ chefes .e inco~nito pela EUI'opa,' ficando as provincias do
orficiaes dos corpos, o corpo do commerclO, e di- I:lrasJl fazendo parte das ue Portugal sem centro alversas autoridades e corpoJaçõés, abonando a con., gum, e administradas por governos provisorios deducta do nleSl1l0 genel'al.
pendentes do governo central de Lisboa.
COIU eHa cbegárl10 a Portugal rcpresentações de _Esta noticia sOl'prehendcu a todos por não sel'
algumas pessoas dc Pernamhuco, como fusse de José mais possivel que o reino do Brasil, independr.nte
'lbumaz de Campos QuaresnlOl e outros, recl<Jlll,llldo pelo seu caracter e sómente unidu a Portugal.pelas
a absignatura que fizerão em li ma represcntaçãu a circumstanrias, tendo sido metropoli, passflsse "umo
favor do general, o que tudo foi apresentado ás côr· nos tenlpos jll'imitivos á humilde CI ndição de cotes c rcmetiluo íÍ. resl.Jecli"a cOlllmissào militar.
lonia portllgueza.
A L. de_uutubl'o CllJUl'tuU ás praias do Tejo, com
Mas, não obstante os protestos dos deputados do
Ullla viagcm crescida c desmantelado pelos vent~,. I:lrasil, a paixão politica cegava a maioria. das côrtes,
o bl'lgue lnt7"ga, CullI 4:2 VII·tiJl<taS sacl ificadas aos produzindo no Rio de Janeirv os seus effeitus, Eis
furores dc Luiz du 1l ·gu. Qual DI'àu uS crJmes desses os decretos:
infelizes, I'elnetlidos lJresus cm um navio, á maneira da eS"ravatura da custa u'Africa? Erão accu-I
Artigos do o(ficio,
sados de pretelldcrem a indepcudencia do Brasil!
_
. ',_
A nnio!' ila l'll' dCbst~' inl'ellzes -tiuba declando '\
~(D. ~oao, ll?r graÇ<l de Deos e pela.constlt~lçao da monar
~ _
' " .
, '.'
< chia, rei do remo umdo de Portugal, Brasil e Algarves de
sua 0lJlnlao a respellu do systema con"tttuclOnal. aquem e de além-mar, em Africa, etc. Faço saber a todos os
1uiz <lo llego pUI' tres VleZCS lllUdou a fÓI ma do go- meus subditos que as cOrtes dec~etárão o segumt~:
_
vel'llo nunca querendo fazer um "uverno proviso« As côrt"s geraes extrao:dlDanas e co.nslltUlntes da naçao
..
,;,.
' lh "
. ", ,o _ .
;portugueza, ~"vendo prescr~pto o convemente syslema de 1(0110. 1,Ome,\va con:ie ell os, e.tes nao acclla \ au, e verno " admIDistração pullltca da provincia de Pernambuco
elle engana.víl. O povo, dIzendo, tlue tudos se tinhão por decreto do lo do presellte mez, e reconhecendo.a necessiprestado para o que el1e li ueria tlllando tudo era dade. de dar as me,mas e ou.tra~ semelhantes provl~enClas ,3
f' Jso
' r e s p e i t o dtO todas .as mais provlDclas do Brasll, decretao provIa"
, S O l lamente o seguIDte:
U govel'llu leito cm Pcrnambuco no dia 29 de
« 1.0 Em LOdds as provincias do reino do Bra.iI, em que
Agosto era monstl'llOSO pOl' tel' sidu inst<Jllado á alé o pr~t:nte havião governos independe~tes, se crearaõ junforra pelas armas dos addidos do general Luiz do tas provlsonas de governo,. as quaes serao co~po tas de sete
1
'ó
"
li'
membros naquellas provlDClas que. até agora erao govel nadas
Rego 5 "para o llluntei a 1.
por capitães-generaes, a saber: Para, Maranbão, Pernambuco,
Uma <:ilrta datada de Pcroambuco em 30 de Bahia, Rio de Janeiro, S. Paulo, Rio-Grande do Sul, l'Ilinas-GeAgosto diri O<Tida ao dcputado Fruncisco Muniz Ta- raes, Mat~-G:osso e Goyazes; e de cinco membr.o~ em toOas as
,
,
J t"
A
. 1 F
mais prOVIOClas em qu~ até agora nãu ba':'la capltaes-generaes,
V~I es por u~ IlllanO nto:110 <a. onccca, em q~e mas só govunadores, IOcluidos em um ou outro numero o pre~
- diZ havcI' a.sslgnado por vlOlcucl3. a repl'csentaçao sidente e secretario.
,
que sc fez u fa\'or de Luiz do Rego, foi apeesentuda
« 2.° Serão eleito:.s os membros das.me.ncionadas juntas por
tumlwJll ás côrtes.
a9uelles eleitores de parochla da provlOCla que puderem reu..
llIr-se na sua capital no praw de dous mezes, contados desd~ O
.
A Junta prOVlSOl'la do govcrno de Goyana recusou dia em que as respectivas ãutoridades da mesma capitat rccereconhecer o conselho consLit).lcional go\'crnatiro e berem o presente decreto.
. , .
provisorio da pJ:ovincia de PCl'l1ambuco declarando
( 3. 0 Serãu nomeado ,?S membros da- Juntas pro\'lsofla~ d.o
.. - '
d"
d' p.
governo entre 05 cldadaos IDaIS consplcuos por seus conbecl~ su~ SUJClçaO lln~e lULU ao gover.n0 e ortu~al e mentos, probidaJe e adherencia ao systelIla con~titucil nal,
as cortes por entarem os despotismos de LUiz do sendo além disto de maior idade, e wndo no exercícIO dos seus
Rego.
direitos e possuindo bastantes meios de s~bsis~encia, ~u proveúhão de bens de raiz, ou de commerclO, Induslna ou emprego:
( 4.0 Será antes de todos eleito o presidente, depoís o secreCHEGA AO RIO DE JANEIRO NO DJA 9 DE DEZEllBnO O BRIGUE
tario, e, fln"lmente os outros cinco 'ou tres membros, segundo
-INFANTE D. SEBASTIÃO-CO)I os DECr.ETOS PARA A REa classiHcação ex.pressa no art. 10. sem que tenha lugar a noTiRADA DO PRINCIPE REQ:ENTE DO RIO DE AN EIRa.
meação de substitutos. Poderá recahir a eleição em qualquer
dos membros do govirno que se achar conslituido na provincia, bem como em qualquer dos eleitores, e quandu fOr eleito
No dia 9 de Dezembro <:e 1821 enll'ou, proce- algum magistrado, ofticia: de justiça ou fazenda, ou official midente de Lisboa, o brigue de guerra fJ1(ante D. Se- litar, não exercerá seú emprego emquanto f(jr membro do gobastião, sendo poetado r dc noticias que dcvião sem verno.
«( 5.0 O presidente, secretario e mais membros das juntas
duviI1a sublevar e accclerar a sua indepcndencia. provlsorias, além dos ordenados e vencimentos que por qualEstas noticias farão confil'madas pela pl'cspnç:J de quer outro titulo lhes pertenção, perccberaõ annualmente a
dous decretos sancclOnados por cl,rei ; forãu rece- gratificação de 1:OOOs naquellas províncias que até agora tinhão
capitães-~eneraes, e {lOaS em todas as outras provincia ,
bidos pelo Principe á tarde do mesmo dia 9. Ambos
«( 6.0 hra competindo as junta provis01;as de governo das
os decretos trazião a data de 29 dc t:ctembro de [,rovlUcias do Brasil toda a autoridade e JUI isdição na parte civil. econumica, administ, ativa e de pulicia, em confOI midade
182L
leis existentes, as quaes .erão relioiosamente observadas, e
U pr.imeil'O, ,sob o n. 124, regulava o modo de go- das
de nenhum modo poderáü ser revogadas, alterada, suspen as
vel'nal' o BraSil e mandava crear uma junt;1 de go- ou dbpensadas pelas juntas do gov~rno.
'
« 7.° Todos os magistrados e autofldades civis fieão suborverno eleita por eleitores de parochia em cada provincia. Estas juntas devião ser eleitas tlous meles dinados ás juntas do governo nas materias indicadas no artigo
antecedente, excepto no que fór relativo ao poder contencioso
depois da recepção do decrcto que as mandava ele- e judicial, em cujo exercicio serão sómente respon aveis ao gogu. As suas attl'ibuições cl'ão mcramente ci\'is. verno do reino e as cOrtes.
« 8.0 As juuta fisca isaráü o procedimento dos empregados
Cada um devia corrcsponder-se e recebei' directapublicos civis. e poderaõ suspende-.os dQs eus empregos
mente as ol'dens dos respectivos secl'ctal'ios de Es- 4lI:\udo
commetlão abusos de jurisrticçãu, prer.edendo informatado de POl'tugal. O governo militar era cnca1'l'e- ções e mandando depois formar-lhes culpa no termo de oito
gado a officiaes POl'tuguezes nomeados pelo governo dias, que será remeUida á competente relação para ser ahi julgada na fórma das leis, dando a mesmas juntas immediata
de Lisboa.
conta de tudo ao governo do reino para providenciar cpmo fôr
O segundo decreto de n. 125 determinava quc o juslo e necessario.
-Principe Regente dClxasse o Brasil e fosse villjar
( 9.0 A fazenda publica das pro"incias do Brasil conlinuará
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a ser administrada. coroo até ao presente. segundo as leis exis- Real pai'" P,)rtllgal, e da sua viagem pelas "Ôrtes de Hespanha.
tentt:s. com declaração. porém, que será presidente dajunta da França Il toglat' rIa, corno acima se d'·clara. Para Vo~sa Mafazenda o SPU membro mais "ntlg,) (exc.eptuando o the-.tlu ...·iro gpstarie vêr. Ga"par Feliciano de l'lloraes a fez.-MaDo'" Nicoláo
e esc I ivão. nos quaes nunca puderá rec hir a pi esid,-nci"l, P. Estevps Negrão.
todos os membros da n'esma junta ola fnzend" seril" coi lectiva , ( F()) p.. hlicaol:l es'a carta de lei nil cltancellaria-mór da
e individu Ilmente ('e,pon-ave,s ao g.. vern,· do rein" " ás COI tes i côrte '" n·100 L"boa, 6 de Outubro de 18:! l.-D. Miguel José
por sua admioíslrilçãol.
d. Camaril !.1i,1 on,,,io. »
(( 10. Todas as pl'Ovioei IS ,"m qUIl alé agorH hwia goveroa·
-dores e c,'pilãl's·gener"es terilo daqui "m di -nte gl'neraP.s "0Com uala U(, t'ne~:l.o dia 9 de Dezembro foi lacarregHdos do govprDo das armils. os qune" spratl coosid,,, aelos
comu são os 11;,.vern dores d·s armas das provinci"s de Ponu- vraria a s"gllin e pOl'tal'ia que baixom em ordem
gal, ficando "xtillcta a den..minaç;\u de g,.ve, nadores e capitãp" dI) dia.
aeueraes.
.'" « ti. Em cada uma das provincias. que alp. Hgora nãu Linhã •
II Por ordrID .Ia commissilo militar, que exerce o gogovernadores e capitães-gl"D'" aes. m"s só ~overnHdurt,s, 51"'á de
ora eOl diaDte iocumbldo o governo das arma "um ofliclal de verno OdS arma, desla Côrle e provincia, publica-se o que
se segue:
paten.e militar até c"rullel inclusivameote.
(( tt. Vt'ncp.raõ m"os"i1l1eotl', a t'tulode gratifico ção. osgoPortaria.
vernadóres das arm s das proviDcias du ~ra ii, no ca o do
art. la, a quan,i.. de 200S. e os commandant s das anuas, nos
termo do art. II, a quantia de 50S000.
« l\fa d
p..
R
I
I
l'·. E d
(( 13. T?"t" \JS g..v rn,,,lllres de que trat>! o art. 10, c"mo os
,II a o
rtnClpe egeo e. pe a . ecrl" ana ue sla o
command ,Dte,; das ar'''as, OH fórm" d.. art. 11, se ,egularáõ dl)s Ill"gocios da gUPITiI, parliciapr á commissão milHar,
p ..lo r, l;lmellt'J do 10 de Julho de 1678 em tud,) o que se Dã., qUf\ exerce o gUIemo das nlm1lS de la côrle e provincia,
acha' altprado por leIS e or'deDs pastel iOles, suspeD o nesta que Sua Magpsl;,de el-rei. sen angusto pai, lhe tez saber
parte ,;(im"nle o Hlvará de 21 de Fevereiro de 1816. N caso que anlps de pllrtir a náo D. João VI para o seu regrl"SSO
de vac:IDOIa ou Impe(lIrn:'nlo passará o ~mmnDdo li. pa.lente a P,.rlugal lem dl"ler",inado fazer expedir, alé fins de
de mmor gra IU<l9 ao e anl\!í"ldade q ,P. e.hvI·r Da provlDCla, fi- lovembru pa~sadu dous balalhõr,s de inranl' " d
_
3 l.
I
d
d' ~r2a os re
caudo para es.e 11m sem el1ello o alvar" de 12 de Dezembrll de gimenlos
1670.
~b.
e 'I, que. ( e~ell1 ren cr a IVlsao pOflu(C 1L Os "overnHdol"l's P. commandaDtes das armas de cada gllez~ aqUI deslacada, e ordena S. A. Real que na ordem
uma dns p~ovincias cerão sujeilos o goverllo do ("(-ino, re;- do dta de amanhã a me mil com missão mililar assim o
pODsavpi a elle e ;1S côrles, e independent~s das juntas provi- faça ronslar aus corpos da I'l"rerida divi:ào.
sorias dll .governo. a.slm CO!110 estas o sao delles, 'lada qual
I( Paço, 9 de Dezémbro de 18~1.- Carlos Frederico de
nas malcnas d,' sua respectiva c.. mpeleneta, devendo "s go- Caula.-Joaquim de Oliveira Alvares ajudante-general.»
vernadores e comm'lnd Intl's dHS a, mas commu"lcar ás ]"Dtas.
'
bem como e,;tas a eHes. paI' meio de ufficios c"nc, bidos em
As disposições desses dous decretos sào o COI11termos civis e do estylo, quanto eoteDderem ~er conveDiente ao
publico serviço.
plemen~o do pensamento que d~rigio o manifesto
l( 15. Igualmente se eDteDdem a respeito de Pernambuco
qualquer das referidas-providpncias, que se Dãu achem no de- da. naçao ~ort~gueza, ou antes da facçào do Synecreto do 1° do corrente, o qual fica ampliado e declarado pelo drlO, pal'a Justl.ficar a revolução que ella (inba operado. Esse manIfesto,.dalado de i5 de Dezembro de
preseDte decreto.
(( 16. As respeclivas autoridades serão effectiva e rigorosa- i820, era o solemne brado de guerra contra o Bramente re,poDsavels pela prompta e fiel eXI-cução deste decreto.
sp, concebido nesles termos:
Paço das cõrtes, em 29 de Setembro de 1821.
(( Portanto maDdo a to'las as aulorida :es. a quem o conhecimento e execução do refeiido decreto pert"Dcer, que, o cum(( Toda a Europa sabe ~s extraord'Darias circumstancias que
prão e execulem tão inleirampule corno ne\le se contém. Dada no anno de 1807 forç:i~ao o Sr. D. João VI, então priDcipe reno palacio de Queluz, em o l° de Outubro de 1821.-EL-REI, geDte de Portugal, a passar com a sua real fami1i~ aos seus docom guarda.-Joaquim Jo,;é l\Ionleiro Torres.
minios lransatlaDticos. E posto que esta resolução de Sua Ma(C Carta de lei, pela qual Vossa l\Iagestat\e manda executar o gestade se julgou então da mais recoDhecida vanta"em para a
decl pto das côrtes geraes, extr;lo~dinarias e cODstituintes da ca~sa geral da liberdad~ publica.?a Europa. DiDgue~ comtudo
nação portugueza, sobre o estabelecimento das JUDtaS proviso- deiXOU de jJrev<:r a cntlca s!tuaçao em que ficava Portugal por
ria< e I!ov~rnos das armas Das proviDcias do Brasil. Para Vossa esta ausencla do seu prlDClpe, e os factos ulteriores provárão
lIagestade vêr. LoureDço Antonio de Araujo a fpz. »
de~onslratlvamente que esta previdencia não era vã e temerana.
(( D. João. por graça de Deos e pela constitui.;ão da mODa r(C Portugal,. separado do seu soberano pela vasta extensão
chia, rei do reino unido de Portugal, Brasil e Algarves. de dos mares. privado de todos os recursos de suas posse"sões 111aquem e de além-mar em Africa, etc. Façu s"ber a todos os tramannas e de todos os beDelicios do rommerciu pelo bloqueio
meussubditos que as côrte,; decretarão o seguiDte :
de spus porlo~, e dom,inado J.lo interio~ por uma força iDimiga,
. (( As côrLes geraes, eXlraOI dinarias e constituiDtes dc nação que entao se julgava IOVeDClVl'I, parema haver tocado o ultimo
portugueza, havendo decretado em dala d~ hoj" a fórma de termo da ,;ua existencia politica, e Dão dever mais eDtrar na
"overn" e administraçã J publica das províncias do Bt'asil, de lista das Dações iudependentes.
~aneira que a contiDuação da I esideDcia do Principe Real DO
((. A ruina da sua povoação, con:eçada pela emigração dos
Rio de Janeiro se torDa Dão só desDecessarla. mas até indeco- habitantes, que segUIrão o seu pnnClpe. ou procurárão escapai'
rosa ;i sua alta gerarchia ; e. cunsideraDdo junlamente quanto ii suspellosa descoDfiança, ou á perôegulção systematica do iDiconvem aos intcre,s?s d.1 nação que S. A Real viHje pOI; alguDs mIgo, augmentou-se pelas duas tunest~s invasões de 1809 e
paizes illustrados, afim de obter aquelles conbecimeDtôs que se 1810, e polas pel das inevitaveis de uma dilatada e porfiosa
fazem nl'cessarios para um dia occupar dignamente o tbroDo guerra de 7 aunos.
portuguez. mandào respeitosampnte participar a el-rei que têm
(( O commercio e a industria, que nunca podem devidamente
prosperar ;.enão a sombra beDelicn da paz, da segurança e da
resolvido o seguiDte:
C( [.0 Que o Prinr.ipe Real regre,;se quanto antes para Por- ti anqulllidade publica, tinbão sido Dão só desprezada. mas
tuga\.
alé parece que de todo destruidos pela illimitada franqueza
(C 2.0 Que S. A. !leal, logo que chegue a Portugal, passe a cODcedlda aos vaso,; estracgeiros em todos os portos do BI asil,
viaJUr iOCOgDito ás clll'tes e reinos de Hespanha. França e !ngla- pelo desastroso tra ado de 1810, pela cODsequente decadeDcia
terra, sendo acompanhado por pesi'oas doladas de luzes. vlrtu- das fabncas e manufacturas nac.anaes, pela quasi total extiDcludes e ndhcsã,) ao systema constitucional, que para es~e fim ção da marinha mercante e de gllerra, e por uma f~lta absoSua ,Iag('stadc hou ve por bem nomear. faço das c(,rte., em:l9 lula de t,)do (J genero de provideneias, que pi otegessem e anide Setembro de 1821.
massem estes duus importantíssimos ramos de pl"Osperidadé publica.
«( A sua povoação, ja exhausta pelos motivos que ficam iDdi" PortaDto ma lido que sPja assim preseDte a tudas as autoridades de,tes reinos e a todos os meus subdilos para sua intel- cados, .contlDuou a ser. depauperada pela forçada remessa para.
.li2l·Dcia. Dada uo palacio de Queluz, em o l° de OULubro de o BraSil de al~uDS mllbares de homens, que, depois de terem
..
exposto as ~uas Vidas pela pa~ria e pelo tbruno, e de haverem
1821.-EL-REI, c?m guardn.-J"sé da Silva Carvalho.
(C Carta dll 1m•. pela qud Vossa i\lagpstade manda partiCIpar mereCido dpscançar em tranqUllla paz no seio de suas familias,
" touas as autundade destes remos e a t,ldos os seus subdltos ou gozarem 00 S"U paIZ Datalu premio do seu zelo e valor fou qu') as curtes gernes, ~xtraordiD~rias e cOD,;tiluiDtes da na-I rilo contiDuar na America do Sul ~s duros trabalho da gU~lra.
ção portugueza decrctarao a respClt,) do regresso do Pnnclpe de uma guerra que, fazeDdo-se a tamanba distancia de Porlt\-
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gal, parece que sómcnte sobre es~e reino tem descarregado ~eus estava solfl'endo, reduzindo de novo o Brasil ao estado
pesados golpes, atacando flor 'PUHOS modus ai- fontes essenr.laes colonial, e que os dous Llecretos de 29 de Setembro
do Sl'U vigor, ~ ~xpolldo· o au mesnlo tempo ãs emprezas de
"Uma nação vizinha e pod~rosa. sempre nval, e agora estimu- erão o fundamento desse grandioso, ll1as arl'iscado
projecto.
lada, ~ "té (~m ,ua uplniãu) ulr~ndida e aggravada.
« A indu· ria nãu fui ma'ls favurecida, nem era de e·perar
que a sua SUl te Juss~ ~ais feliz. Os portugu, zes virão e ,u!frêTão qu~ as suas r"bnca" ~ mauulacturas fussenl destrulda. e o PRINCIPE REGENTE MODIFICA. O }lINISTERlO E PROCLAMA.
quasi Li.. tudo auiquilla1las; que uS prolJuctus do seu Lrabalho
AOS FLUM,NENSES
não pudessem supplJrLar a cunCalTCnCla dus estrangeiroS.
,
« A Provi luncla qu,z favorecur o agricultor portuguez,
O
ministro
Pedro
Alvares
Iliniz,
recusando
referenabrindo em .eu b, nelicilJ o ,eio fecundu da lerra e danuu-Ihe
an"us de cupiosa colheita; mos este mesnlo favor du céo foi dar um decrelo, pelo qual o Pl'irll'ipe Ilegenle ~XOl1erava
a Antonio Pl'reira dil CI,nha L1u -lugar de intendrl1le-geral
inuti. i-adu pdus el'los duo homens.
f( ü n "I,rariu Lnha des"PI,an cido da circulaçãl' pela estagda poliCIa pela-sua, trldo/e'1lClU, pi/uca ac:tt'l;idade, e pi ueo
n, çall UII C,JUlltlel cio, pela ruina da indu'LI'l~. pLlas avultadas (/mur e wteresse pelu constitttição P01/ugUl-za, ('~crevia o
sommas que lUdu. u. diao pllssavão sem retOrDu aos estrau~ei Principe;, seu I ai alai J"j'speilo, dizendlt: « Vendu que Pedro
1'0' "," truca uus g n,'r. s indlspensaves ao consumo da uaçãu, Alvares Diuiz o não fazia e neill se alrevia, eu dis,e-Ihe ljue
e pi 1.1, célDLinuada, rem~s~"s, eventuaes ou rl·gul."res, qUi' se
faz,ãu para u Bra,II, com "Illerent.s motiVO' e apphcações, ch,- genle covarde não deve selvir empregos publicús e n,uito
gandu a ,,,I pUIHO a falta de gyro, e conspquelltcmente a pu- lI.ais cm tempo em que é necl'ssario sUDlma aclivldade;
br..za publir... , que, no meio da abundancla de pàu, augmentada que, vislu elle >oeI' is lo que eu dizia, lavrilsse o elecI elo da
ainda pur uma 11IIp'Irtação eX"e"iva e illlprlldeDleLU~nte tole- demissão para elle e de '1omeacâ" para Francisco José
ra ,a 'Jeste geueru, u povo 'mol ria de lume,') lavrôdor desam· Vieira, que é um desembargador que v~jo de Gôa; parece
Pi" ava as ouas terras e os seus trabalh,ls. 'od"s larnl'nt'!,vão a atli"o, pludenlc e lem olJiniâlt publica: estimarei que
gel ai 'peuli l'Ia, e a C<lda mom uto s.· te !III a que a dest'spel ação mereça a apprDI'ação de Vussa ~lage,lade ('").
TOOlpesse 1'01 tumultus, e que os tuulllltus degenerassem na
« Agora, ás 4 h,.ras da lalde, conlinúa o Príllcipe,
m<lis cumpleta e ho1'l ivel anarchia.
« Subre I'stes males accrt'scérã" amda as extrdordin~rias acabei uma proclamação lJaslanle forle, lHas assinl necesdespeza, de algumas expedições maritima" destinadas a forne- saria, que mandei imprimir e que n metlo della exemplacer tropas á des"strusa guerra da Am"1'Ica do SUl, b os cuuti- res a V"s.a J\lagestape.
nUlls saql1es de moeda para suldu e manut, nçãu da por~~o do
li Nesle momenlo recebi uma fatal noticia, dada por
ex' reito portuguez alli destacada, despl'zas que, tirando irrevo- nHI brigue amei icano, de que a vtlla de Goyana, em Pergavelmente grandes summas 110 gyr'l naciomI1, tinhão ao' mesmo nambuco, no começo de SelemlJl'o.e linha sublevado,
telupo a m'als nuciva lufiUdnciá .ubre o valor du dinltdro papei, .c~o cambio se toruava de uia em tlia mais desfavoravel mas que o govérno de Pernambuco já linha tomado meLliLlas acerca do aconlecimeulo, e qoe da Bahia já linhão
e mais rUinoso.
« EUl meio de fantas desgraças, que pur espaçu de 6 annos parlido ,,1I0 humens entre pOl'lugueze, e babianos. »
oppr:.lmirão os portuguezes em progressivo cre,cimento, ainda
de vez em quando se avivava em seus corações algum lume de
A sabida do ministerio de Pedro Alvares Diniz
esperança de que el-rei viria ao meio deHes ouvir suas queixas, no dia 4 causou alguma sensação. Fallou-se então
e oal' o possivel remedio a males tã.. pesados e uppressivos.
I
que e.xistilt um p ano para exterminar a tropa por« Ella, porém, foi-se desvanecendo pouco a pouco, e o midI' . J
d
A"
nisterio do Riu de Janeiro, que tdlvez desviava do animo de tugueza. e
ec a~'al' o palz ~n( ep,en ente. . noIte
el-rei o pen,arnento de realiza-Ia, até sum'ia de mão grado que deste (.lia 4 o VIsconde do l.lO-SCCCO, depOIS ma 1'algum c,ida_dão amigo da sua patri<l ou. ass.e expôr ao publiCO as quez de JundJahy, prendeu em uma casa um forsuas oplllloes sobre este Importante objecto, e mustrasse as I riel do re"imento de cavallaria que o fÔI'a convivantagens de se restitUir a Portugal a séde da monarcbla.
d
o t
I' b"
1« Desta maneira começárão os portllguezes a descunfiar do ~r ?ara pro egcr, cúm (111 - elro a revo uçao que tie
unico tecul'SO e meIO de salvação, que ainda parecia restar-Ibes pt epara ~a. .
. ~.
.
no meio da quasi total ruina da sua cara patna. A idéa do esO PrlllClpe, na cal'ta do dIa b, dIZ a seu pm que
t~do da. ~olonia a que .Purtugal em Feali~ade se achava I edu- eSLando á noite no Lbeatro recebeu parLe que tinha
zldo_ aflllgla sol,>remanel~'a todos os ~ldadaos que.a1Dda conser- s' do a "'ana do em casa do viscollde do Rio-Sêcco m
vavao e prezavão o sentImento da dlgllldade naCIOnal.
I,..,
.
.
U
« A justiça era administrada desde o Brasil a povos fieis da ('a1)0 de esquadra do. rcgunento de cavall.arlU, e que
Europa, isto Ó, desde a distancia de 2.000~L'guas. com exce,si- fôra seguro pelo VIsconde no aclo de Ir entregar
vas d~sp~z~s e delongas, e quando a paciencia dos ,:assallos es- uma pi oclamação em que o convida vão para enLt'ar
tava. Jã !atlgada e exllausLa de fastidIOsas e talvez IDlquas for- na desordêm e da qual tiuha fallado n,l CHl'ta do dia
mahdades.
. b '
.
.
,
.
4, que VID
a a ser:
« Esta m~s~a distancia" dlfficul~ando. as queixas do.s (l0vos
II A indepenrlencia tem-se (Iuerido cobrir c _
ou do, mdlvlduos oppflmldos, faZia mais ousada" 11lIqUldade
.
.
O
dos maos atJminlstradores da justiça. e dos infieis depositarios tl1lgo e com a tropa; com nenhum consegulO nem
<!e qualquer p.orção da autoridade publica. A torpevenali lade conseguirá, porque - a miuba bonra e a della é
Imba corrompido tudo.
mà':ior que todo o Brasil. Querião-me e dizem que
.I( Se os porLugllezes nào alllaFsem e respeitas~em o seu prin- me querrtll acclamal' Impel'adut,. Protesto a Vossa
clpe, ~ ã sua.augusta dynastl~, c0!11umaC~pE'Clede"mol'e Maueslade que nunca sereil,er'J'u1'Q quenuncalb
adoraçao quasl religIOsa; se nao qLllze. em receber da sua sÓ
o."
, _
'
e
jusLiça e beneCicencia as refurmas e l1Ielhoramento~ publicos, serei falso e que elles fal'ao eStia loucura, mas será
quP. um. tal estado de rousas imp.enosamenle exigia, mui f"cil depois de eu e todos os ]JorLuguezes estal'em feitos
lhes .sena naQuella época .pôr limites ao poder o.u ditar-lhe em postas: é o que J'uro a Vossa Ma.aestnde á naoondlções accommodadas a tao urgentes Clrcumstanclas.
'
"
'
l'L . ã
""
<
.
Çuo e a cons 1 UIÇ O. »
~( ~Iles 'flão Jgnoravãll seus direitos; a tendencia geral da
Of . I
. b
. t ' .a t "
opml3o, dll'lglda pelas luzes do seculo e sobejamente manifesorrIe ou ca O, no III .~I :o"a 0110 a que. se proleda entre os povos mais civilisados da Europa, os convlda"a a cedeu accusou. alguns oJflclaes. do seu regImento
fazé~ uso desses. dil'l:ilOs, que .c:s seus maiores havião Jã re~o- os gunes fOl'ão no dia seguinte postos em prisão:
n~ecl~o e exe.rcltado em oceas~oe~ menos fOl'ço~as: o exercito InsLaul'ou-se O processo militar ao fOl'riel ou c' bo e
VICtOflOSO e tnumphanle apol3na tao Justas pl'éten9Ües, e a na..
"
cI
'iãn seria hoje livre ou certamente menos desditosa. »
aos ofli.CJaes. Is~o deu que fazer ao Pl'lnClpe Regente,
• que fOI pOI' vanas vezes ao quartel-general, afim de
N~ste manifesto, enun erando-se as caus~ dos. Illfor~ar:se pessoalm~nte do es~ado do p~ocrsso.
SOlfl'lll1eI1Los de Portugal, era o objecto a aberltlI'a O PrlllCIpe deu tanLa lmpOl'tanCla a esLa IllISl}ravel
dos portos do Brasil ao Jivre commercio das nn,Çôes. Ficou evidente que a'Tevolução POI'lugueza
tinha por fim principal, curai' os males que
(*) Carta de 4 de OULubro de 1821..
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risilo d
bo ou forriel que fez della objecto das -ne~oc!os da união, negocios do reino do Brasil e negooio~ da
O ca.
'b
I d
provLDCla dt' S. Paulo.
cartas dos dIas 5, 6 e 9 de OuLu 1'0, man., a as ao
« Esta nos parece ser a marcha que deve seguir o soberano
rei -eu pai, com declaração que rem.eLterla ?S cul- con~res<o .I'ara com'plPtar o l~~gustll'projecto. da nossa regeneS [ln.ra Lisboa em um navio tIue Já menClOnn.VH raçao politica ~ reclprocaymao. ubJer.to capital que rpque,rde
pa d o
,
"')
todo o bllm patriota unparClalldade e boa fé. madureza e critICa
O nome (o brigue Prznclp'es.t!!/IO .
. _ ,apw'ada para que os laços indissoluveis. que hão de prender as
No entanto vogou a OpInla ll
qUG aq.u~lI~ prl ali di!ferentes partes d" m narchla em ambos os hemisp~prios,
do furriel 011 cabo era uma fal'ça da dlvlsao nuxl- eJão I't~rnos, como esper~mos, afianç,anrlo an remo "mdo. ao
11esmo forriel se p"estavn por di-I d9 Brasil e ás suas respl"ctlvas'proVlDl'laS, os seus c,'mpetentes
1·Iaf I 01,.fi, á qua .} O. [
..
.
dIreitos e encal gos, o determmanrlo o modo porque cada uma
nbei L'O. Est~ eplsodlO fOI logo ~nvol valo nos gl.an- <.1o-lIa~ ~eve concorr.er para se conseguirem tão necessarios e
des aqonteclInentos que se forao succedenno, qne faustlssHnos fins.
nin~uem mais dene fallou.
O que ficou de mais desagradavel em t~do? estes
CAPITULO I
succes,jos foi a leviandade com que o PrillClpe escrrv"u na carta do dia 4 de Outubro que os re~ol
NEGOClOS DA UNIÃO
tosos o. querião fazer lI:nperador, mas que para ISSO
era lJl'imeiL'o necessal'lo matar a elIe e a todos os
« 1.0 IDtogl'1dade e indivisibilidade do reino unido, declapol'lnguezes, e que jUl'Uva com o seu sangue que rando-se que as nossas actuaes 1'0 sessões em ambos os hemisbavia de ser sempre fiel. Estas palavras eSCl'eVell pheri"s serão mantidas e defendidas contra qualqucr furça exene cum sangue on com tinta encarnada, ~ qua terna que as pretender atac~r ou separar.
(l 2. 0 Igualdade de direitos politicos e dos civis quanto o
causl/U grande hilaridaile no congresso de LIsboa
permillir a diversidade dos costnn;es e territorio. e das cirquando a refcrida carta ahi foi I ida.
cumsta ucias estai i ticas.
«( 3. 0 Deierminar-se onde deve ser a sMe da monarchia : se
no reino do Brasil. tendo-se em vista as ponderosas considerações apontadas na memoria do Sr. Oliva. impressa em Coimbra
os DEPUTADOS DE S. I'AULO PARTEll PAM LISBOA
ou alWrnativamente pelas series do, reinados em Portugal e nó
Brasil, ou finalmenttl DO mesmo reinado por certo tempo que
se determinar, para que assim pos<a o rei mais depl'ess3 e por
No L1ia \) dc No\'embro os depulados de S. Paulo, seu turno. s~t~srazer reciprocamente as saud"des de seus povos,
que deseJaráo conhece-lo e acatar a sua augusta pes ua como
que cl;ta\'ão ii partir u? ta.côrte d~ n~o dc Janeiro filhos amantes de seu pai commum.
• '
paru Lisb0u tiverão n.nfllencm do PrJl1clpe I:egente:
« 1. 0 Parece conveniente que s.e éstabeleçã0 leis orgonicas da
u
1 sobre os negocias de paz e guerra e
Antonio Carlos Ribeiro de Andrada, depol de um união; por exemplo:
tratados; 20 sobre o commercio, tanto externo, como ineloquente discurso politico <;lue ~lir~gio a Sua Al- seus
terno, que. sem tolher a liberdade de "mbos os reinos possa
teza entrou com elIe em ammadlsslma conversa- conciliar quanto possivel fôr seus reciproc\)s interrsses: 3 0 soção 'sobl'e os direitos que tinha o Brasil d~ pôr, bre a fundação de um thesouro geral da união di(fere~te dos
como condição de sua união com Portugal, a Igual- thesour~: particulares dos reinos de Portugal e do Era ii, do
qual s3lao as depezas para a guerra, para a dotação annuaI do
dade de condição politica.
monarcha e sua real familia, e algumas outras indispensaveis
Antonio Carlos apresentou e explicou ao Prin- que se julgar deverem pertencer á união em geral, cujas quota~
cipe o projecto que depois a deputacão de S. Paulo partes sahiráõ. « pro rata» das rendas publicas dos lbesouros
os relDOS par~ o lbesouro geral da nação.
olfel'eceu ao congresso de Lisboa para regular 0S de (ambos
5. 0 Parece-nos dever expôr ao soberano congresso que conneo'ocios entl'e o Brasil e POI'tugal. As palavras de vem determinar melhor o Si 22 das bases acerca da reformação
Ant.onio Carlos fizerão tão viva imúressão no animo ou alteração futura dos artigos da constituição, cuja reforma não
do Principe Regente,. que, nesse mesmo dia, escre- deve pertencer ás cõrtes ordinarias, mas a uma convenção
particular, para a qual serão eleitos deput!1dos particulares
vendo a seu pai para referir a con versa que teve com poderes especiaes para e,1e unico fim, pois é pouco poli:
-com Antonio Carlos, usa já '1e linguagem bem di- lico deixar nas mesmas mãos o poder exlraordinarios de consvel'sa daquel1a que clle bavia empregado até tituir, com o direito ordinario de Jegislar, segund,) umll constituição ja estahclecidn; por isso nos parece, no caso acima
então.
apontado, 'ser maIs util e constitucional convocar uma convenDahi por diante o Principc parecia n\odificado, e ção menos numer.osa que as côrte, ordinarias, com poderes rcsa sua linguagem sem ultel'ação mostrava que as pa- trictos a este umco fim, a qual deve obrar debaixo do escudo e
lavra~ de Antunio Carlos o cOÊvencêrão de que era protecção das cÔltes ordinarhs.
« 6,· Pois. que a con tiluição tem um corpo paril querer ou
preciso seguir càminho certo e seguro.
legislar, .outro para obrar e executar, e outro para applicar as
leis ou Julgar, parl'ce preciso para vigiar estes tres poderes.
afim que nenhum f.. ça invasões no territorio do outro quê
OS DEPUTADOS UE S. PAULO LEVAO INSTRUCÇÕES DO GO- haja um corpo de censores, de certo numero de me~bros
eleitos pela naçãQ do mesmo modo que os del,ulados em cÓrVERNO PROVISORIO PAnA SE CONDUZIRE~[ E,I RELAÇÃO
tes, cujas allfilJuições serão: 10 conhecer de qualquer acto dos
AOS lNTEIIESSES DO BRASIL.
tres poderes que sPJa iuconstitucional, cuj0 juizo final se faça
perante um grão jurado naeionol, que será nomeado pelo
corpo de censores em numero igual d'entre os deputados de
« Tendo este governo oflieia io as camaras da provincia parli' cÔrtes, conselheiros de E tado e do trilJUnal suprcmo de j us.
que remetlessem todas aquellas memorias, e apontamentos que tiça; 20 verilicar as eleições dos deputado em cÓrt s antes
achassem conducentll, ao bem geral e particular da mesma, f< que entrelJl em funcção; 30 fazer o mesmo a respeito dos
tendo a maiOJr parte dellas satisfeito já nossos desejos, o gn- conselheiros de ~stado, cujo conselho sei á composto de mem·
ve, no, depois de madurds eJi:ames sobre o seu conleud0, e de bros nomeados pelas juntas eleitoracs fIe provincias, dt'pois
serias reflexões sobre tuna o que póde concorrer para a felici- das eleições dos dpputados, nomeando pelo menos cada pr(}dade geral e particular da nação, telll a honra de enc1minhar vincia, segundo a sua povoação, um conselheiro dp Estado,
seus vut.s aos seus dignissimos deputados para os communica- que serviráõ por ~erto tempo, e se renovaráõ por metad.. ou
rem (Fiando convier ao spberano congresso nacional.
terço tirados á sorte. Esse. conselheiros serão nompados em
« Pel"s b~ses da consliluição. decretadas pelo soberano con- numero igual pelo reino de Portugal e Estados ultramarinos,
gresso, já licão estabelecidos alguns dos artigos que mais im- seja qualquer a povoação actual (lU futura dos Estados da
p.ortão a naçãQ: reslão, porém, varias outros, que merecem união; 40 linalmente pronunciar a suspens50 dos ministr0s do
poder executivo e dos magistrados a requerimento das cÓrtes
igual consideração.
.
'"
« Começart'mos pelos que dIzem respeIto a organlsação de ordinarias, etc., etc.
todo o lmperio lusitano; depois passaremos aus que dizem ao
( 7.· Para que haja justiça e igualdade nas decisões das c(\rreino do Brasil, e acabaremos pelos que tacão a esta provincia tes geraes e orC:inarias da nação portugueza parece necess(\rio
em particular. Assim divi.Jiremos este papel em tres capitulos: que os seus deputados, tanto do reino de Portugal, ~omo do
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.ultramar, sejão sempre em numero igual, ~~alqueI"que seja
para o futuro a população dos Estados da umao. Esses deputados poderãõ ser reelegiveis para as outras legislaturas, porque convem que sempre baja lia corpo legislativo hom~ns com
experiencia e que vigiem pela conservação da sua proprla o!Jra.
Esta reegebilidade, porém, podera cessar por algumas leglslaturas se se adoptar o renovar os deputa,do~ pela metade em cada
dous annos tirando os que devem sablr a sorte, com tanto que
desta metade que deve sahir sejá uma parte igual dos deputados do reino de Portugal, e eutra dos deputados dos Estados
ultramarinos.
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« VII. Por fim outra de zoologia e mineralogia.

« 8.°

Além destes collegios ~ de absoluta necessidade para o
reino do Brasil que se crie desde ja pelo menos uma universidade, que parece devera constar das seguintes faculdades:
« 1. Faculdade phjlosophica, compo_ta de tres collegios:
1° de sciencias naturaes, 20 de mathemathicas puras e applicadas, 30 de philosophia especulativa e boas artes.
« II. De medicina.
« Ill. De jurisprudencia\
« IV. De economia, fazenda e governo.
« Cada uma dessas faculdades tera as cadeiras necessarias
.para o completo ensino. de todos os conhecimentos humanos.
CAPITULO n
A theologia póde ser ensinada-nos seminarios episcopaes para
que tenhamos clero douto e capaz, o qual absolutamente falta
no Brasil. O clima temperado, mais frio que quente. a salubriNEGOCIOS DO REINO DO BIIASIL
dade dos ares, a barateza e abundanoia de comestiveis, e a facil
communicação com as provincias centraes e de beira ma!;, requerem que esta universidade resida na cidade de;;. Paulo,
« 1..;' A declaração das atlribui.ções e poder~s que·lh.e co,!ll- que tem ja edHlcios proprios para as diversas faculdades nos
petem na cathegori. de reino por SI, e das relaçoes e obngaçoes conventos do Carmo, S. Francisco e dos Bentos, apenas habitaem que deve estar para com o Imperio portuguez.
um ou dous frades quando muito.
•
« 2.0 Parece conveniente que se estab.eleça um governo geral dos« por
9.° Parece·nos tambem muito util que se levante uma ciexecutivo para o reino do B\asi~, a cUJo.go~erno central e.ste.- dade central no interior do Brasil para assento da côrte ou da
jão sujeitos os g< "ernos provmCliles, determmando-se os limi- regencia, que podera s"r na latitude, pouco mais ou menos, de
tes dcssa subordinação. .
.
.'
15 graos, em sitio sadio, ameno, fertil e regado por algum rio
« 3.0 Este governo geral de união central do Brasil sera 01'- navegave!. Deste modo fica a CÔrte ou assento da regencia livre
ganisado por emanação e delegação dos eleitores do povo e do de qualquer assalto e sorpreza externa, e se cbama para as
poder supremo executivo e nos parece conveOlente que no provincias centraes o excesso da povoação vadia das cidades
tempo em que a séde da ~onarcbia e,das côrte~ não existir no maritimas e mercantis. Desta cÔrte central dever-se-hão logo
Brasil seja sempre presidida a regencla pelo pnnClpe heredlta- abrir estradas para as diversas provincias e portos de mar,
tio da corôa.
,
para que se communiquem e circulem com toda a pi omptidão
« 4.0 Que esta regenr.ia o~ g.overno geral do ~ra,sil, qgando as ordens do governo, e se favoreça por ellas õ commercio ina séde da monarcbia não eXlstu' neHe, tenba o direito de fazer terno do vasto Imperio do Brasil.
demarcar exactamente as raias das provincias d~ reino do Bra« 10. Nesta cidada central, ou no assento da côrte, ou da
sil nos limites da America Hespanhula e colOOla de Cay~~a, regencia, além de um tribunal supremo de justiça e um conse- _
assim como a demarcação exacta e natural entre as provlllClas lho de fazenda, se creara igualmente urna direcção geral de
do reino ao lll'asil para arredar disputas e contestações futuras economia publica, composta de dillerentes mesas, que tenhão
tan to internas, como externa .
.
.,
a seu cargo vigiar e dirigir as obras de pontes, calçadas, aber« 5.0 Que as côrtes da nação na redacção do codlgo.clvil.e turas de canaes, etc., minas e fabricas mineraes, agricultura}.
criminal tenhão muito em vista modifica-la, segundo a diverSI- matas e bosqués, fabricas ermanufacturas. A este novo tribudade de circumstancias do clima e estado da povoação, co~ nal se dara um regimento sabio e adequado.
posta no Brasil dé classes de diversas c,ôres e pessoa.s, umas li« 11. Considerando quanto convem ao Brasil em geral, e a
vres e outras escravas pois estas considerações e Clrtumstan-. esta provincia em particular, que baja uma nova legislação socias exigem uma legislaçãO civil particular.
.
. -. bre as chamadas sesmaria"s, que, sem augmentar a agricultura,
« 6.0 Que se cuide em legislar.e dar as pr?VI~enClas ma.ls como se pretendia, antes tem estreitado e dif~cultado a povoasabias e energicas sobre dous obJecto~ da maIOr ImportanCla ção progressiva e unida, porquanto ha sesmanas de 6, 8 e mais
para a prosperidade e conservação do remo .do Bras.il : ~ ° sobre leguas quadradas possuidas por homens sem cabedaes e sem
a cathechisaçl!o e civilisação geral e progresSiva d<?s m~los bra- escravos, que não só as não cultivão, mas nem sequer as venvos que vagueão pelas matas e brenhas, sobre cUJo obJec~ um dem e repartem por quem melhor as saiba aproveitar, origidos membros deste governo dirige uma pequena memoria as nando-se daqui que as povoaÇões do sertão se acbão muito escOrtes geraes por mão de seus deputados j o 20 requer IInpe- palhadas e isoladas por causa d.os im~ensos terrenos de
riosamente iauaes cuidados da legislatura sobre mej.horar a permeio, que se nãõ podem repartir e cultivar por serem sessorte dos es~ra"Tos favorecendo a su:t emancipação gradual e 'marias, seguindo-se tambem daqui viver a gente do campo
connrsão d~ bllm'ens immoraes e brutos em cidadãos activos dispersa e como feras no meio de brenhas e matos, com summo
e virtuosos vieiando sobre os senbores dos mesmos escravos preJuizo da administração da justiça e da civilisação do pai:l,
para que e~tes ~s tratem como h?mens e cbristãos,.e não como parece-nos por todas estas razões muito conveniente que, se·
brutos animaes, como se ordenara nas cartas régias de 2~ de guindo-se o espirito da lei do Sr. D. Fernanqo sobre esta maMarço de ·1688 e de 27 de Fevereiro de 1798 j mas tudo ISSO teria. que servio de fonte ao que está determmado na ordenacom tal circunspecção que os miseraveis escravos não reclamem ção, liv. 4°, tit. 43, se legisle, pouco mais ou menos, o seestes direitos com tumultos e insul'l'eições, que podem trazer guinte :
scenas de sangue e de horrores. Sobre este assumpto <? mesmo
« I. Que todas aJl terras, que forão dadas por sesmaria e não
membro deste governo otferece alguns aponf1lmentos e Idéas ao
se acharem cultivadas, entrem outra ve:l na massa dos-bens nasob0rano congresso.
.
cionaes,
deixanlÍo-a sómenle aos donos das terras meia legua
«' 7.0 Não podendo haver governo algum constituCIOnal, que
dure sem a maior instrucção e moralidade do povo, par~ que quadrada quando muito, c~m a condição de ~meçarem logo a
a primeira he augmente e promova é de absoluta neceSSidade cultiva-Ias em tempo determmado que parecer Justo.
« n. Que os que têm feito suas as terras s6 por mera passe,
que, além de haver em todas as cidades, villas e freguezias,
consideraveis escolas de primeiras le~l'as pelo ?1ethodo de e nl!o por titulo legal, as hajãll de pe.rder, excep~o o terreno que
já
tiverem· oultivado, e mais 400 gelras acadeIllicas para podeLancaster, com bons catbecismos para leilur~ e ensmo dos D?eninos, de que temos excelIentes m?de.los na lm~.ua allemã e I~ rem estender a sua cultura, determinando-se-Ihes para ist.o
gleza, haja tambem em ~ada provl~cIa:do Brasil um gymnaslO tempo prefixo.
ou coHeaio em que se ensmem as SClenClas utets para quepullca
« III. Que de todas as terras, que reverterem por este modo
faltem entre lIS classes mais abastadas homens, que, l}ão s6 sir a nação e de todas as outras que estiverem vagas; não se dêm
vão os emprego~, mas igualmente..sej.ãO ?apazes de espalhar pelo mais sesmarias gratuitas senão nos poucos casos abaixo aponpovo os conhecimllntos q~e são mdisp~n5ave~s para o -aul?- Lados j mas se- vendão em porções ou lotes que nuaca possão
menta, riqueza e prospendade da naçao, pOIS segundo d~z exceder de meià legua quadrada, avaliando-se segundo a natuBentham, as sciencias são como as plantas, que têm cresCi- reza e bondade das terras a geira academica de 400 braças
mento em dous sentidos, em superfiei e e em altura j e quanto quadradlls de 60 réis para cima, e procedendo-se ã demarcação
às mais uteis é melhor espalha-las que adianta-las. Assim nos legal.
parece necessario que cada provincia do reino do Brasil na
«.IV. Que haja uma caixa ou cofre em que se recolha o pro.apital tenha as cadeiras seguintes:
ducto destas vendas, que será empregado em favorecer a colo« I. Uma de medicina tbeorica e pratica.
nisação de europeus pobres, indios, mulatos e negros forros, a .
« II. De cirurgia ~ arte ob~trecticia.
quem se dara de sesmaria pequenas porções de terreno para o
« m. Outra de arte vetermaria.
cultivarem
e se estabelecerem.
.
« (Estas tres cadeiras, principalmente as duas primeiras, são
de absoluta necessidade para a provincia, de S. Paulo.)
« V. Em todas as vendas que se fizerem e sesmarias que se
« IV. Uma de elementos de mathematu:a.
derem se porá a condição que os donos e sesmeiros deixem
« V, Outra de physica e cnimica.
para matos e arvoredos a sexta parte do terreno, que nunca
« VI. Outra de botanica e horticultura experimental.
poderá ser derrubada e queimada sem que se fação novas plaD'
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taçlles de bosques para que nunca faltem a. lenhas e madeiras
necessarias.
« VI. Que de tres em tres leguaii se deix.e pelo menos urna
legua intacta para se crearem novas villas e povoações, e quaesquer outros estabelecimentos de utilidade publica.
« VIl. Emfim, que na medição e demarcação das terras vendidas, ou dadas ao lonp'o de rios ou ribeiros que sirvão de
aguadas, se devem estreitar as LGstadas ao longo dessas aguadas, IIccrescentando-se nos fundos, corno pedirem as cireumstancias locaes, para que todos, ou a maior parte do~ novos colonos, possão gozar commadamente, quanto posslvel fór, da
ulilidade das ditas aguadas.
« 12. E' uma verdade de facto, apezar das declamações de.
homens superficiaes e Pl'Eioccupados, que as minas de ouro da
Brasil não s6 forão de summa utilidade para a povoaÇâo das
provincias centraes, mas para o commercio geral de toda a nação portugueza, porque o ouro que tiravamos das nossas minas
era a p~eciosa mercadoria que trocavamos pelas outras estrangeiras, que não tínhamos de proprio cabedal, e que não p~deriamos ler então por falta de povoação a abundante agncultura, sem o que é chimerico cuidar em fabricas e manufacturas
de monta.,
'
« Igualmente, se não fos,em as minas de ouro das,Geraes,
Goyaz, Mato-Grosso e Cuyabá, de certo eslas provmclas estarião :linda hoje ermas e desertas, corno estiverão as Geraes até
o anno de 1700 e as outras até 1730, e corno ainda estão algumas pro inciãs de' beira mar por não ter havido cuidado, em
se aproveitarem suas minas. Sem a laboreação de mmas
naquelles distantes e vastos sertões, nunca a agricultura se poderá augmentar e estender, pois os lavradores não poderáõ
achar venda e consumo certo dos seus productos. Esta maleria
exigia mais ampla ellucidação e desenvolvimento, que a concisão deste papel não permitte; mas um membro deste governo,
que a estudou (( ex-professo)J por obrigação e por gosto, promelte publicar para o futuro uma memoria sobre t~o importante assumpto. •
« Aqui basta pedirmos que as côrtes geraes e extraordinarias
tomem em vista tão interessante materia, não s6 a respeito das
minas de ouro, mas das de tantos outros metaes uteis com que
a Divina Providencia quiz dolar este va lo ,e riquissimo paiz,
pl1is não ha provincia alguma do Brasil, seja de beira mar ou
de sertão, que mais ou menos não contenhão mineraees, que
mais ou menos aproveitados s6 esperão por maior instrucção
, nacional e mais aclivo fomento do governo.
c( O Sr. rei D. João VI, quando pTincipe regente, no seu alvará. ,de 13, de Maio de 1803,jã deu sabia providencias a este
resperto, e H pena que u1J!a le1, que para se~ perfeita ~ó pre~isa
de poucas emendas, face1s de fazer por mao habll e illstru1da,
nã~ lenha até aqui sido posta em execução, corno requeria um
·obJecto tão ponderoso e de tamanha utilidade para o reino inteiro do Brasil, e'para a nação portugueza.
CAPITULO m
NEGOCIOS DA PROVINCI:\ DE S. PAULO

« As memorias e nolicias que os nossos ilIustrcs depu lados
têm coliigido acerca desla provincia, e as lem branças e-petiÇões das dilferentes camaras da mesma que lhe hão de ser entregues, fazem escusado accrescentar neste capitulo novos
apontamentos, pois ficamos certos que dellas poderáõ extrahir
tuno o que fór a bem de ta bella e leal provineia de S. Paulo.
• Taes são os votos e apontamentos mais urgentes que a comissão nomeada por este governo leva á prescnça do mesmo para
sua discussão e approvação.
« &. Paulo, 9 de Outubro de 1821.-João Carlos Augusto Ocynhausen, preEidente.-José Bonifacio de Andrada e Silva, "icepresidenle.-Manoel Rodrigues Jordão.
« Approvado. Palacio do governo de S. Paulo, 10 de Outubro de 18n.-João Carlos Augusto Ocynhausen, presidente.
-José BoniCacio de Andrada e Silva, yice-presidente.-Martim Francisco Ribeiro de Andrada, secretario.-Miguel José de
Oliveira Pinto, secretario.-Lazaro José Gonçalves, secretario.
-Antonio Maria Quartin.-Francisco de Paula e Oliveira.André da Silva Gomes.-Manoel Rodrigues JordãO.-Francisco
Ignacio de Souza e Gu!marães. - João Ferreira de Oliveira
Bueno. »
'()S DECRETOS PARA A RETIRADA DO PRINCIPE FORAO A LUVA
LANÇADA PELAS CÔRTES DI-: PORTUGAL AO BRASIL P.~RA

ACCEL~RAR A SUA E~IANCIPAÇAO POLrTIC,\,

A retirada do Pl'incipe Regente e a desmembraÇão do reino do Brasil em provincias isola.das, de-

pendehtes todas do governo de Portugal, onde
terião de ir procurar o menor recurso de que preci.
t h • d
b'l .
sassem, necessarlamen e aVIa e mover os rasl e11'os um rompimento decisivo.
O governo das juntas electivas, mas com attribuições meramente civis, pois que a força armada devia ser governada por officiaes portuguezes, além de enfraquecer consideravelmente o
Bl'Usil, porque lhe tirava a uI\ião, que constitue a
f
d'
d
. , d h'
orça, e o espoJava a preemmenCla o roIDO, era
o preludio para o encerramento de seus portos ao
commercio do mundo.
Ou O congresso portuguez contava demasiado
com as forças portuguezas no Brasil e com a ignorancia dos brasileiros, ou estava completamente
enganado acerca do Brasil, dos seus recursos, dos
seus meios e até dos seus habitantes, aliás não teria concebido tal projecto e nem publicado taes deCl'etoS. Forão elles a luva que Portugal lançou ao
Bt'asil.
Se o Brasil a não levantasse, Portugal leria consummado a sua obt'a.,.
A pepartição do coneio da côrte não destribuio
d d d' 9 d D
b
na mesma tal' e o la
e ezem 1'0, em que
fundeou no porto do Rio de Janeiro o bergantim de
guerra Infante D. Sebastião, procedente de Lisboa,
as cartas e J'oenaes que lrouxe para os IJaTliclllal'es;
raras fOl'ão as pessoas que nesta tarde as rccebêrão,
e por isso estavão todos indecisos'sobre o conteúdo
dos' mencionados decretos. Foi no 'dia - seguinte
'd d
h
li
que a Cl a e teve con ecimento de as.
O capitão-mór José Joaquim da Rocha, sabendo
na rua da existencia dos decretos, ao chegar em sua
casa com esta noticia, communicou a seu irmão o
1 d
.
d . J'
•
J
lenente-corone
O 10 reglmento e mlantal'1a oaquim José de Almeida e mais a poucos amigos, e
virão nesta medida que o Brasil depois de se vêr
d'
'd
-'
"assenta o no ~J.1elO . as naçoes, como remo lt'm~o
de Portugal, nao podIa passar ao estado de colorna
portugueza. Concol'dárão então que, só em vista dos
decretos, se poderia tomar uma resolução decisiva.
No dia seguinte, alcançando-se um exemplar do
Diario do Governo, e vendo-se que com etreito o
Brasil deixava de ser reino unido, e ficava sem um
centro de goveI''no, assentárão logo em mandar pedir aos governos provisorios de Minas e S. Paulo
que representassem ao Principe sobre a necessidade
da suspensão da sua sabida do Brasil para a Europa, emquant.o os ditos governos represenlavão ás
côrtes contra essa medida anti-politica, senão absurda (J tElmcrariu.
.
Para levarem a etreito o seu projecto Com a
promptidão 'qüe o caso urgia, o l'apitão José Joaquim da Rocha escreveu ao capitão Pedro Dias de
Macedo Pacs Leme (que dp.pois foi marquez de
Queixeramobim ), pedindo-lbe que viesse com toda
·a presteza de. sua fazenda, á côrte, porque dos seus
serviços muito necessitava a patria commum, e de
feito, chegando de prompto, deu- e-Ibe conta de
tudo o que havia e do plano combinado enlre os
amigos.
Disse-se-Ihe que convinba mandar-se um propl'io para Minas e S. Paulo; que Rocba escreveria
a Martim Francisco Ribeiro de Andrada, com quem
linha inlima amizade, a José Bonifado, membros
do governo proviso).'io, e a outras pessoas, solicitando a mencionadÍl représentação para a ficada.do
Principe Regente no Bra.sil. Então o capitão Pedro

I

DAS CONSTITUI~ÕES
{

Dias de Macedo Paes Leme se offereceu para ir a
S. Paulo levar as cartas, e no dia imtnediato a esta
conferencia partia por terra, a cavallo, até Sepetiba, e dahi, embarcando-se em uma canoa, costa á
costa, foi seguindo viagem até Santos, e dabi para
S. Paulo.
O tenente Paulo Barbosa da Silva (depois mordomo da casa imperial) offereceu-se para ir a Minas
em igqal missão.
O coronel Luiz' Pereira da Nobrega, havendo
communicado o que se passava ao Dr. José Mariano
de Azeredo Coutinho, enUmdêrão que o povo do
Rio de Janeiro devia, por intermej:lio do seu senado da camara, dirigir igual representação ao
Principe B!\:lgente, e que por meio de um manifesto,
em nome do povo, se mostrassem as razões que havião ara que o Brasil não voltasse, da cathegoria
tIe reino unido, á condição humilde de colonia de
Portugal, em cujo estado doloroso esteve por mais
de tres secu los.
A NOTICIA DA REVOLUÇÃO DO PÓRTO
JANEIRO NO DIA

17

CHEGOU AO R!O DE

DE OUTUBRO

Gazeta de Lisboa de i9 de Dezembl'o
de 1820.
,
« Lisboa, 18 de Dezembl'o.-Sabbado 16 do corrente,
pelas 8 horas e meia da nOllte, ~hegou a este po~·to o
brigue Providencia, que, tendo sahldo da barra de LIsboa
em 5 de Setembro, e chegado ao Rio de Janeiro em 17 de
Outubro" sahio <Iaquelle porto em 29 do mesmo mez,
com despachos:
« Sua Magestade, sendo inro 'mado dos primeiros movimentos do Parlo, e na persuasão de que elles tão sómente se estendião a alguns lugares da provincia do Minho, mandava annunciar annistia geral, e autorisava as
côrtes convocadas pelos precedentes governadores do
reino, estranhando com tudo como incompetente a sua
convocação sem o concmsd da sua real pessoa.
« E mandava oútrosim declarar que, concluídas as mesmas côrtes e sendo remettidas á real presença as propostas dell~s para ser~m legaI!sadas ,com a régia sancção,
terião os portuguezes no mela de SI a sua real pessoa ou
de algum de seus. august~s, filhos, pr(lcedendo com ludo
por meio de u~lerlOres notJC~as a segurança ~e que o real
decoro não sena posto em riSCO pela execuçao desta pro,
videncia. })
REUNIÕES E~I CASA DO CAPITÃO-MÓR ROCHA NA RUA DA AJUDA
N.

64,

E "NO CONVE~TO DE SANTO ANTONIO, PARA A REVO-

LUÇÃO DO BRASIL, E RESPOSTA DO SR. D. PEDRO.

,

Por esse tempo ião diariamente á casa do capitão-mór José Joaquim da Rocba os coroneis Francisco Maria Vel1oso Gordilho de Barbuda (portuguez) Luiz Pel'eira da Nobrega, Antonio de Menezes
Vasco'ncel1os de Drummond, Dr. José Mariano de
Azeredo Coutinho, desemhal'gador Francisco da
França Miranda e outros, e como não querião di'vulaar os passos que davão sem haver certeza se o
Pri~cipe annuiria ás representações que se lhéfizes. sem o coronel Gordilho de Barbuda (depois barão de Giracin6, visconde de Lourena ~ lI~arquez
de Jacarepaguá), guarda-roupa ~o PrInClpe, .se
. offereceu para este empenho, e partia para S. Chnstavão."
,
. Em conferencia com o Principe D. Pedro de AIcantará lhe expôz .0 motivo da sua ida ao paço,
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vi~to que a respeito delle não poderia haver sus-

peItas. Centóu-Ihe tudo o que se estava fazendo e o
que pretendião fazer, e então perguntou elle a Su~
Alteza se ficaria no Brasil' se as tres provincias do
Rio, Minas e S. Paulo lhe pedissem.
O Principe a principio resistia, pelo receiffque tinha da divisão auxiliadora; mas por fim, movido
pelas razões e rogativas de Gordilbo, seu g~arda
roupa, que estava casado no Brasil, onde tinha
muitos bens de fortuna, disse-lhe: c( Freo, se fôr
essa a unanime vontade dos povos do Rio de Janeiro, Minas e S. 'Paulo, e em tal caso estou
prompto a receber as deputações. »
Esta resposta do Príncipe não foi dada logo ao
coronel Gordilho, e sim no dia se~uinte em casa
deste á rua do Aterrado, lioje de Miguel de Frias.
Gordilho, transportado de alegria, veio á CllSa do
capitão-mór Rocha, e transmittio-Ihe a!fpalavras
do Principe Regente. Havendo certeza de que Sua
Alteza ficava, os patriotas resolvêrão reunir-se no
convento de Santo AGtonio, com o fim de fazerem
a representação ou manifesto pelo Rio de Janeiro e
encarregarão da sua redacção üO p'adl'e-mestre
FI'. Sampaio, em cuja ceDa se r.eunirão o capitãomór Rocha, o coronel Nobrega, o Dr. José Mariano,
o coronel Gordilbo de Barbuda, FI'. Antonio de Arrabida (depois bispo de Anemuria), confessor do
Principe, e o tenente-coronel ALmeida.
Assentál'ão nas' bases do manifesto. Depois de
redigido e revisto mandárão copiar, e tirárão-se
cópias para serem assignadas por toda a cidade, encarregando-se de obter as assignaturas Antonio
de Menezes Vasconcellos de Drummond e Innocencio da Rocba Maciel; e com effeito conseguirão um
grande numero de assignuturas.
Os commandaJltes dos corpos da tropa portugueza, quereIldo impedir que fossem â, casa do capitão Rocha assignar a representação, fazião rondar
as immediaçõe,;; da mencionada casa por soldadosdisfarçados cm paisanos" o que sendo pre~entido
pelo brigadeiro Vidigal, commandante do corpo de
policia da cidade, de seu motu proprio tambem fez
rondar a rua d.a Ajuda por patrulbas de caval1aria,
afim de impedir qualquer. tentativa que os soldados
'.
portuguezcs quizessem fazer.
O desembargador Francisco da França Miranda
en.tendeu dispôr a população para. o movimento que
se estava preparando, e escreveu um papel a que
deu o nome de-Deputador Bl'asiliense(*)-que foi
logo impresso, di stribui do , e produzia um effeito
espantoso,
O manifesto do povo do Rio de Janeiro sobre a
residencia de Sua Alteza Real no Brasil; dirigido ao
senado da carríara, foi datado do dia 29 de Dezembro de 1821.
PEDRO DIAS DE- ~IACEDO PAES LEME CHEGA A S. PAULO

Pedro· Dias de Macedo Paes ~me foi até Sepetiha, e depois, embarcando em uma canoa, chegou a
Santos, e dahi partia para S. Paulo, em cuja'cidade
entrou na noite do dia 23 de Dezembro. José Boni-

(*)

Vide esse documento interessante transcriplo na

l' serie do Brasil Histo1·ico.
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ravão. as condições, pelas quaes uma naç,ão .s~ quer constituir
em corpO' politico, e que o fim desta constltulçao é o be~ geral
de todos os individuos que devem entrar neste pacto social.
« Como pois, ousa agora uma mera fracção da grande na··
ção portugueza, sem esperar â conclusão desse solemn~ pacto
nacional attentar contra o bem _geral da parLe pnoC1pal da
hon da noite, o sorprehendeu.
mesma, 'qual o vasto e riquissimo reino do Brasit, despedaçanO c8nteúdo da carta e as explicações dadas por do-o em miseros retalhos, e pretendendo ~rrancar por.fim do
Pedro Dias o puzel'ão em agitação, e, ao amanhe- seu seio o representante do poder executivo, ~ anmqUllar de
Un1 golpe de penna todos os tribunaeJi e ~stabeleC1mentos necesceI' O"-dI'a, transportou-se para a ci,dade, convocou sarios
á sua existencia e futura prospendade?
a junta, expôz o negocio e propôz. que se escrevesse (( Este inaudito despotismo, este horroroso perjurio politico,
O Principe pedindo que não partl~e para Portugal de oorto não o merecia o bom e generoso Brasil. Mas engaemquanto não chegasse ao Rio de Janeiro uma de- não-se os inimigos da ordem nas cOrtes de Lisboa se se capacitão que podem aindililludir com Vãs palavras e ocos fantasmas
·
d
putação, que a provincia de S . P ?~1o 'la man ar o bom sizo dos honrados portuguezes de ambos os mundos.
para explicar a Sua Alteza os motIVOS do seu pe"C( Note V. A. Real que se o reino de Ir'landa, que faz uma
dido.
parte do reino unido da Grã-Bretanha, apezar qe ser infi~ita,.. dente da J'unta pôz Ol)posição a esLa con- mente pequeno em comparação do vasto ImperlO do BraSil, e
O ptesI.
estar separado da Inglaterra por um estreito brnço de mal' que
clusão; mas, vendo <Jue. todos os rpem.1?ros dell,a- se atravessa cm poucas horas, todavia conserva ú~ govern~ gevotavão com José BomfaclO, e que este Ja o conVI- ralou vice-reinado que repres~nta o poder exe,cutlvo do rei ~o
dava para demittir-se do cargo que não sahia sus· re~no uuido, como po!lerá VII' á cabeça de pIDguem~ que nao
" d
d
-',
seJa ou profundamente Ig~orante ou 10uc,I,mente atr vldo, pre,
tentar" aSSIm co~tralla o, concor ou em aS~Ignat o tender que o vastisslmo relDo do Brasil hHJa de ficar s~m centro
que estava venCido.
de actividade e sem representant~ do podei: executiVO, como
.f . d
h
d't
II' igualmente sem uma mola de energia e dlrecçao das nossas troo
José Bom aClo, oente como se ac a va, I 0!l a I pas para poderem (,brar rapidamente, e de mãos dadas a favor
mesmo o afficio de 24 de Dezembro, o qual, tirado da defeza de Estado, contra qual'luer impre\,j~to) ataque de inia limpo; surgirão noVas reflexões da parte do presi- migos ~xternos, ou cont~a as desorqens e fac".ões internas, que
'
te' d delle e üepois de caloroso proc~ra? (ltacar a segulança publica e a umão reciproca da
d en t e so b le
.0 con li O.
'.
, _ provlDClas!
_
debate o prtsldente e membros da Junta asslgnárao
« Sim, augusto Senhor, é impossivel que os habitantes do
O omeio tal qual estava redigido, que é o se- Brasil, que forem, honraJos_ e, se .l?rezarom de ser homens, e
, t (*)'.
mórmente os paulistas, possao Jámals consentIr em taes absur·
gum e
.
dos e despotismos; simi augusto Senhor, V. A. Rea I deve fica I'
no Brasil quaesquer que sejão os projectos das c()rt~s COD,sti( Senhor.~Ticbamos já eseripto a V. A. Real antes que tuintes, não só para nosso bem geral, más até para a mdepenpelo ultimo correio recebessel'Dos a « Gazeta extraordinaria do dencla e prosperidade futura do mesmo Portugal.
Rio de Janeiro » de 11 do corrente, e apenas fixámos noss,a
( Se V. A. Real estiver, o que não é criveI, pelo deslumattenção sobre o primeiro decreto das côrtes acerca da orgam- brado e indecoroso decreto de 29 de Setembro, além de perder
sação dos governos das provincias do Brasil, logo ferveu em para o mundo a dignidade de homem e de principe, tornannossos corações uma nobre indignação, pnrque vimos nelle exa- do-se escravo de um pequeno numero de desorganisadores, terá
rado o systema da anarchia e da escravidão; mas o segundo, tambem que responder perante o céo do rio de sangue que de
pelo quat V. A. Real deve regressar para Portugal afim de via- certo vai correr pelo Brasil com a sua ausencia, pois seus po'
.jar-incognito-sóment~ pela Hespanha, França e Inglaterra, vos, quaes tigres raivosos, acordaráõ de certo do SO!!1no amadomado em que o velho despotismo os tinha sepultado, e .em
causou-nos um verdadeiro horror.
(( Nada menos se pretende do que desunir-nos, enfraquecer· que a astucia de um novo machiavelismo c,onstitucional os prenos e até deixar-nos em misera orphandade, arrancando do tende agora conservar.
eio da grande familia brtlsileira o unico p<l1 commum que nos
(( Nós rogamos, portanto, a V. A. Real com o maior fervor,
restava depois de terem esbulhado o Brasil do benefico funda- ternura e respeito, haja de suspender a sua volta para a Europa,
dor deste reino o augusto pai de y. A. Real., E,nga.não-~e. assim por onde o quer~m fazer viajar, como um-pupill?-rodeado
o esperamos em Deos, q?e é o vingador das InJustiças. ElIe nos de aios e de espias, nós lhe rogamos que se conhe coraJosadará coragem e sabedona.
'mente no amor e fidelidade dos seus brasileiros e mónperlte
(~ S~ pelo a,t. 21 das bas~s da c.ons~ituição qu~ apprová~os dos seus paulistas, que estão todos promptos a verter a ulti~a
e juramos. por serem prmClp~o~ de dl,relto publico UIllver}>al, golta do seu sangue e a sacrificar todos os seus baveres para nao
os dep~ta!l0s de Portugal se vira? obngados ,a determIDar que perderem o Principe idolatrado, em quem têm posto todas as
a constitUição que se fizesse em Lisboa só obngana por ora aos esperanças bem fundadas da sua fidelidade e da sua honra naportuguezes residentes na,quelle reino, e quanto aos que re'si,_ cional.
(( Espere pelo menos V. A. Rejll pelos deputados nomeados
dem nas outras tres partes do m~ndo eUa sómente se lhes toro
naria commum q1:lan!Ío seus leoltlmos representantes declaras- por este governo e pela camara desta capital, que devem quanto
sem ser esta a sua vontade: como ~gora ~sses deputados de antes levar á sua augusta presença nossos"arden~es desejos e
Portugal, sem esperareJD pelos do BraSil, ousao.Já legislar so~re firmes resoluções, dignando-se acolhe-los e ouvl··los com o
os interesses mais sagrados de cada provlDcla e de um relDO amor e attenção que lhe devem merecer os seus paulistas.
_,
(( A' augusta pessoa de V. A. Real guarde Deos muitos annos.
inteiro?
(( Como oU,são desmembra-lo em porço"cs desatadas, Isola,~as, Palacio do governo de S. Paulo, ~u de Dezembro de 1821.-:-JOão
sem lhes deixarem um centro commum de força e de uDlao? Carlos Augusto Ocynhausen, presidente.-José BODlfaclO de
Como oU,são !Jjubar, a V. A. Real o lugar-tenente que seu au- Andrada e Silva, vice-presi(lente.......Martim Francisco de Angustl? pai, nosso rei" lhe concedêra? Como querem.despoJar o drada, secretario.-Lazaro José Gonçalves, secretario.-Miguel
BraSil do des~mbargodo paço, e mesa da conSClenCla e orde?s, José de Oliveira Pinto, secretario.-Manoel Rodrigues Jordão,
conselho ela fazenda, Jurrta do, commerclO, casa da supphcaça,?, -Francisco Ignacio de Souza Guimarães-João Ferreira de
e de tanlos outros estabeleCimentos novos, que Já promettlao Oliveira Bueno -Antonio Leite Pereira da Gama Lobo.-DaDlel
futuras prosperidad~s? Para onde recorrerá~ os \?OVOS desgra- Pedro Muller.-André da Silva Gomes.-Francisco de Paula e
Oliveira.-Antonio Maria Quartin. »)
çados a bem de seus lOteresses economlCos e Judlclaes?
« Irão agora, depois de acostumados por 12 annos a recur80S
promptos, a 'sorrrer outra vez como vis colonos as delongas e
trapaças dos tribunaes de Lisboa, a\ravez de 2,000 leguas do
(( Manda S. A. Real o Principe Rogente pela secretaria de
oceano, onde os suspiros dos vexados perdirião todo o alento e Estaut) des negocios do reino parti«ipar ao governo provisori<J
esperauça? Quem o orêra dApois de tanta~ palavras meigas, da provincia de S. Paulo que lhe foi presente o seu ofllclo de
mas dolosas, de reciproca igualdade e de felicidades futuras!
24 de Dezembro proximo passado, e como succedesse estar a
( Na sessão de 6 de Agosto passado disse o deputado das partir para Lisboa o correio «( Infante D. Sebastião, )) por elle o
CÔrtes Pereira do Carmo (e disse uma verdade eterna) que a mesmo Senhor o remetteu a Sua Magestade para ser presente
constituição era o pacto social em que se expressavão e decla- ás côrtes nacionaes, de cuja sabedoria espera S. A. ~al as
promptas e acertadas providencias que exigem as neceSSIdades
do Brasil, e que este requer como indispensáveis para o progresso da sua prosperidade e união dos dous reino~, ({ue tão
1°) A expoEição que faço me rei communicada pelo Sr. COll- ardentemente deseja Sua Alteza promover e consolidar 'Para
selheiro Drummond, que me disse tambpm 111e haver commu- ventura geral da monarchia. Palacio do Rio de Janeiro, em f,
nir.ado () conselheiro José Bonifacio.
de Janei~o de 1822.-Fqmcisco José Vieira. »
"acio estava doente de erysip,ela em.uma cama, fór.a
h
da cidade. Apezar. da chuva copIOsa .que ca Ia
naquella noite, Pedro Dias foi á chacara onde estava
José Bonifacio. A' visita de Pedro Dias, e áquella
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« Se a constituição é fazerem·nos mal leve o diabo tal
(( COU8a j havemos fazer um termo para o Principe não
(( sahir, sob pena de ficar responsavel pela perda do
(( Brasil para Portugal, e queremos ficar responsaveis por
A permanencia do Principe no Brasil era o pen- (( elle não cumprir os dons decretos publicados; havemos
samento supremo ou antes a taboa de salvação pu- « fazer representações juntos com S. Paulo o i\lína , e
blica; mas o Sr. D. Pedro', sem um motivo vehe- (( todas as outras que se puderem juntar dentro do prazo,
"
mente que o obrigasse, não podia ficar no Brasil (( ás côrtes, e sem isso não ha de ir. »
« Veja Vossa Magestade a que eu me expnz pela nação
presença dos compromettimenLos a que estava
e por Vossa Magestade.
ligado.
(( Sem embargo de todas estas vozes eu me vou apl'ompMal visto pelas cõrtes, e desconfiando da tropa tando
com tuda a pressa e socego, afim de vêr se posso,
lusitana que o não respeitava devidamente, já não como devo, cumprir tão sagradas ordens, porque a minha
era mui difficil demovê-lo do seu primeiro propo- obrigação é obedecer cégamente, e assim o pede a minha
sito. No dia 9 de Dezembro de i82:l., com a che- honra, ainda que perca a vida: mas nunca pela exposição
gada ao Rio de Janeiro do correio infãnte D. Sebas- ou perdimento delia fazer perder milbares.
tião, trazendo os decretos das côrtes, foi que o
« Faz-se muito preciso, para desencal'go meu, seja
negocio tomou verdadeira face, porque se soube presente ao soberano congresso esta carta, e Vossa Magesque vinhão ordens terminantes para a sa!!,ida do tade lhe faça saber da minha pat'te que-me será sensivel
Principe do Brasil, e para o que se dispõz Q SI'. sobremaneira se 1'01' obrigado pelo povo a não dar o exacto
D. Pedro, como nas cartas seguintes communica a cumprimento a tão soberanas ordens j-mas que esleja ô
certo que hei de fazer COIll razões ou mais forseu augusto pai, contando-lhe t_ampem os eífeitos congresso
tes argumentos, dili!{enciando o exacto cumprimento
que produzirão os decretos no animo dos habitan- quanto nas minhas forças couber.
tes do Rio de Janeiro:
(( Deo guarde, etc. »
PRINCll'E ESCREVE A EL-REI .NO DIA

DE DEZEMBRO

COMMUNICANDO-LHE QUE DEIXA O BRASIL

ém

« Rio de Janeiro, 10 de Dezembro do 18.21..-1\10u pai
e meu senllOr.-Hontem pelas 3 horas da tarde entrou o
brigue Infartte D. Sebastião, trazendo-me cartas de "ossa
Magestade de 26 de Outubro, e algumas ordens e decretos, as quaes e os quaes logo se passãrão a põr em execucão.
~ Assim que abri o saco achei o decreto n. 12ft; mandei chamar os ministros para lhes participar as ordens
recebidas, e mandar-lhe passar as portarias necessal'ias
para serem convocados os eleHores de parochia, para
elegerem a junta que ha de ficar eleita, na fórma decretada pelo soberano congresso no dia 10 de Fevereiro de
1822 por se completarem os dous mezes depois do recebimento da lei.
« No mesmo dia em que a junta fôr eleita tomará entrega do govel'Jlo, porque acaba immediatamente aquel~a
. autoridade d'antes constituida, e assim, logo que seja
eleita, .vou dar sem demora prompta execução ao decreto
que me manda partir quanto antes, partindo ainda q.ue
seja na UniãO, porque eu-:'desde esse dia não quero Influir mais nada no BI'asil-e como não o posso trazer
(quero dizer deixar de in!luir) de outro modo que partindo, razão porque não espero para partir que a installação do novo governo na fórma ordenada.
(( Nilo çessarei de tomar medidas para tudo se cumprir
com socego.
«( Quanto á promplillcação das embarcações de guerra
iurtas neste porto nada. mais posso fazer que redoorar a
minha pouca actividade.
(l, Existe
por ora socego, porque a tropa está. unida e
mm obediente, apezar de ser pouca para o serVIço; elIa
tem·se feito merecedora que eu participe a Vossa Magestade o quanto ella é alferrada á constituição e á causa
nacional; mas não achando eu que esta parte dada por
mim a Vos a Magestade seja sufliciente paga de tão coustante adhesão e serviços por ella praticados, desejaria que
Vossa l\1agestado o fizesse saber ao sobe.rano con~resso, e
implorasse da minha parte um agradecimento pnV?tlvo a
esta, visto ter trabalhado tanto, e com tanto proveito gerai e nenhum particular.
.
« Emquanto eu tiver forças conte Vossa Magestade e a
nação com a minha pessoa, que será incans~vcl no~ do,:\s
serviços. Isto é o que minha alma sente ~ diZ sem hsonJa
nem interesse.
I( Deos guarde, etc. II
II Rio' de Janeiro, 14 de Dezembro de 1821.-1\'1eu pai
e meu senhor.-Dou parte a Vossa Magestade que a publicação dos decretos fez um choque mui gran~e nos
brasileiros e em muitos europeus aqui estabeleCidos, a
ponto de dizerem pelas ruas:

I

(( mo de Janeiro, 15 de Dezemb.ro de 1821.- leu pai
e meu senhor.-·Hoje soube que por ora não fazem representação sem que venhão as procurações de !\linas e
S, aulo, e outras, e que a repesej,llação é deste modo,
egundo ouço:
« Ou vai, nós nos declaramos independentes; ou fica,
« então continuamos a estar unidos, e seremos respon\( saveis pela falta de execução das ordens do congresso;
(( e demais lanto os inglezes-europeus, como americanos(( inglezes, nos protegeqlna nossa independencia no caso
(( de ir Sua Alteza. Jl •
(( Torno a protestar ás côrtes e a Vossa Magestade que
-só a forra será capaz de me fazer faUar ao meu dever,
o que será o mais sensivel neste mundo. Concluo dizendo:
sou fiel e honrado.
(( Deos guarde, etc. II
(( Rio de Janeiro, 30 de Dezembro de 1821.-1I1eu pai'
e meu senhor.-Tudo está do mesmo modo que expuz nas
duas cartas anteriores a esta a Vossa Magestade ; a dilferença que ha é que d'antes a opinião não era geral; hoje
é e está mui arreigada.
.
Protesto desde já a Vossa Magestade e ao congresso
que por falta de diligencias minhas não se hão de deixar
de cumprir Iilo oberanas ordens,
(( Deos guarde, ('te. ))
«(

Por um correio extraordinario recebeu.q Principe no 1° de Janeiro de i8~2 um oflicio da junta
pI'ovisól'ia de S. Paulo, fazendo-lhe sentir que a
junta, cluo e povo, bem como a provincia de Minas~ se confederavão por meio de representaçõe
pal'a lhe vil' pedir que não sahisse do Brasil, embora assim ordenassem as cõrtes. Este officio foi
remettido, com a carta seguinte, pelo Principe
ao rei:
«( Rio de Janeiro, 2 de Janeiro de 182~.-Meu pai e
meu senhor.-Hontem, pelas 8 horas da noite, chegoU de
. Paulo um proprio com orde!Jl de me entregar em mãO'
propria o omcio, que ora ]emelto -incluso, para que -rossa
Magestade conher:a e faça conhecer ao sobel'"dno congresso
quaes são as firmes (enções dos paulistas, e por ellas conhecer quaes SllO as geraes do...BrasiJ.
(( Onça dizer que as representações desta provincia serão feitas no dia 9 do corrente j dizem mais que S. Paulo
escreveu para Minas, daqui sei que ha quem tem escripto
para todas as provincias, e dizem qne tudo se ha ao. fazer
debaixo de ordem.
,-
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Farei todas as diligencias por bem para haver socego,
e para vêr se posso cumprir os decretos 124 e 125, o que
me parece impossivel, porque a opinião é toda contra por
toda a parte.
« Deos guarde, etc. Il
(I

A llAÇONARIA TOMOU UMA PARTE nruITo ACTIVA NA
INDEPENDENClA DO BRASIL

•/

Esta antiga instituição, politica e hQmanitaria em
outros tempos, só admittia em seu seio hOl)lenS de
illustl'ação e de consciencia provada, e por isso,
tornando-se cosmopolita, cruzou os angulos do
mundo e chegou até os nossos dias.
No Brasil foi eUa, em outros tempos, llma realidade; mas por fim degenel'ou, como outras instituições entre nós. Amiga da liberdade, mal tolerava as oppressões da tyrannia, e logo que chegou
o ensr.jo de liliertar a patl'ia, as mesmas idéas qu'e
l)redo~l1inavão nas reuniões 90 capitão-mÓI' José
JoaqUlm da Rocha e seus amIgos, erão fervorosamene tratadas no club Il1Hçonico da loja Commercio c Artes, sita na rua Nova do Coude n. 4, a que
pertencião Joaquim Gonçalves Ledo, padre Januario
da Cunha Barbosa, brigadeiro Domingos Alves
Branco Mllniz Barreto, Dr. ManoeI Joaqàim de Menezes, Atbayde Moncorvo, major José Maria de Sá
Bittencourt, Ru' Germak Possolo, capitão João
Mendes Vianna, tenente-coronel Manoel dos Santos
Portugal, conselheiro José Caetano Gomes, brigadeiro José Maria Pinto Peixoto, Pedro José da Costa
Barros, Albinp dos Santos Pereira, marechal Joaquim de Oliveira Alves, tenente--coronel Fl'ancisco
de Paula VasconceUos e outros, que no desempenho da causa santa que tomárão a peito, não ficárão inferiores aos patriotas já mencionados.
Eis os seus trahalhos, extrabidos das actas do
Grande Oriente do Brasj],(*).

i. o Que da acta da sessão cm 1.3 do 5° mez do anno
1822 (2 de Agosto) consta ter o grande mestre d<l ordem
então, o consellleiro José Bonifacio-de Andrada e Silva,
proposto para ser iniciado nos myslerios da ordem S. A.
D. Pedro de Alcantara, Principe Regente do Brasil e seu
defensor perpetuo; e que, sendo aceita a proposta com
.unanime applauso e approvllda pur acclamação geral, foi
immediata e convenientemente communicatla ao mesmo
proposto, que, dignando-se aceita-Ia, compareceu logo na
m.esma sessão, e sendo tambem logo iniciado no primeiro gráo, na fórma regular e prescripta pela liturgia,
prestou Q juramento da ordem e adoptou o nome'heroico
de-Guatimozin.
2. o Que da ac}a da sessão de 16 do mesmo mez e
anno (5 de AgostO), presidida interinamente pelo primeiro
grande vigilante do Grande Oriente Joaquim Gotlçalves
Ledo, consta ter sido proposto e approvado para o gráo
de mestre o se\)redito i1lustre aprendiz Gualimozin, que
por ter ficado pertencendo á loja n. '1, denominada-Commercio e ArLes-foi incumbido de lhe conferir o dito
gráo o respeetivo veneravel Mauoel dos Santos Por(I

(I

tug~I,

3. 0 QLle da acla da sessão de 20 do 6° mez do mesmo
anno de 1822 (9 de Setembro) Gonsta Qão só que tendo
sido convocado os maçons membros das tres lojas metropolitanas para esta sessão extraordinaria, com o especificado fim adiante declarado, sendo tambem presidida
pelo sobrei:lilo primeiro gmnde vigilante Joaqnim Gonçalves Ledo, no impedimento do grande-mestre José Bonifacio, dirigira 9,0 solio um energico e fundado discurso,
demonstrando com as mais solidas razões que as actuaes
politicas cil'(!umstancias de nossa patria, o rico, fertil e
poderoso Brasil, demandavflo e exigião imperiosamente
que a sua cathegoria fosse inabalavelmento fil'IDada com a
proclamação da uossa independencia, e da realeza constitLlcional na pessoa do augnsto Principe, perpetuo defensor 'do reino do Brasil; mas tambem que esta moção
fôra. approvada por unanime e simultanea acelamação,
expressada com o ardor do mais p\lrO e cordial enlhusiasmo patriotico.
« Que socegado, mas não extincto o ardor da primeira
alegria dos animos pOI' vêrem prestes a realizarem-se o~
da vontade geral pela independencia e engrandecimento
« Sapientissimo grão-mestre grande commendador.- da patria, propuzera ainda Omesmo primeiro grande viDesejando .revindicar na Chorographía do Bmsil que es- gilante Joaquim Gonçalves Ledo a necessidade de ser esla
tou publicando, a iniciativa que teve o Grande Oriente sua moção discutida, para que aquelles que pudessem ter
nos a~tos da independéncia e acclamação do seu primciro receio de que fosse precipitada a medida de segurança e
Imperador, e na união das provincias, que alguns cscrip- engrandecimento da patria que se propunha, a perdessem
tores, mal ínformatlos, atLribuem a outras associações e convencidos pelos debates de que a proclamação da indeindividuos, preciso que o respeitavel irmão grande secre- pendencia elo Brasil era a ancora da salvação da mesma
tario, chefe da g-rande secretaria, passe por cerlidão o patria.
II Em -consequeucia do que, dando a palavra a quem
que constar a lal respeito {las actas dus sessões do Grande
Oriente de ns. 13 a 17, e o mais que constar a respeito da quizesse especificar seus sentimentos, fallâr;ão variús
acclamação do primeiro Imperador em assembléa geral membros, e posto que todos appl'ovavão 11 moção recodo povo maçonico antes do dia 12 de Outubro de 1822.
nl1ecendo a necessidade im periosa de se. fazer a indepen« Rio de Janeiro, i2 de Agosto de-1861.-Dr. Alexan- dencia do Brasil e de ser acclamado rei delle o Principe dre José de Mello 10rae, gráo 33.'., grande orador do D. Pedro de Alcantara, seu defensor perpetuo e constituGrande Oriente.
•
cional, com tudo, como alguns dos mesmos opinantps
« Passe-;se. Rio, 14 de Agosto de 1861. - M. de mostrassem desejos de que fossem convidadas as outras
provincias co1ligadas para adheFirem a nossos votos e
Abrantes(*"). »
eITectuar-se em lodas simultaneamenle a desejada acéla« Em cumprimento do despacho de S. Ex. marquez de mação, ficou reservada a discussão para outra assembléa
Abrantes, grão-mes(re, grande commendador da ordem geral, sendo todos os maçons presentes encarregados de
maçonica no Brasil, exarado no requerimento antece- disseminar e propagar a persuasão de tão necessaria medente do grande orador da mesma ordem Dr. Alexandre dida publica.
José de i\lello Moraes em o dia 14 de Agosto corrente,
« Em seguida, sendo proposto por um dos membros
extrahi do livro iodas aclas das sessões do Grande presentes que .a doutrina politica proclamada no perioOriente do Brasil a respeito do qLle requer o supplican te dico, intitulado Regenemdol', era subversiva dos principios
o seguinte:
constitucionaes e jurados nesta augusla ordem, emquanto
preLendia fazer persuadir aos povos do Brasil principios
arisLocralicos, que não se compadecião com"U. liberdílde
n O Sr. João Manoel Pereira da Silva, na sua obra « Fun- constitucional que os brasileiros anhelavão, e que se póde
dação do Imperio» dá este escripto como trabalho seu, co- f~zer a sua feJ,icidade, e muito, mais quando. tal.doutrina é
piando-o-ipsis nrbis-no tomo 70 da dita sua obra, sem men- eltametralmente opposta ao systema constItucIOnal libracionar o meu « B~asi.l Historic.o ») (DS. 46, 47, 48 e 49 d~ la se-I ç~do, -proclamado, jurado e ~eguido pelo augusto Prinnel,. on~e o arohlvel para ma.ls ~rde ~ar-lhe outra appltcação. clpe e perpetuo defensor do remo do Brasil, e portanto só
( ) Vide la sene do « BraSil HlstorlCo. »)
propria para olTender seus interesse~, provando asserções
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insidiosas do congresso de Lisboa, que os a-ulicos do. Rio homem de bem, menos podia servir de justificação a elle
de 'Janeiro fli'etendem restabelecer o despolismo, o que é accusado" que, como maçon, tem conlra]1ido a obrigação
falso, e por isso deveria ser chamado antc o Grande de defender por todos os meios a seu alcance a causa do
Oriente do Brasil} em assembléa geral, oredactor daquelle Bra~il e a sua independencia, debaixo dos auspicios de
periodico, .para' ser' reprehendido por procurar propagar seu, augusto, defensor perpetuo, a cuja lif)erdade constitaes principios desorganisadores .em contravenção âos tuclOnal se Jrroga a mais atroz injuria, e até se atraiçoa
juramentos, que prestára nesta augusta ordem quando quand~ ~e, procura dar á opinião publica outra direcção
foi empossado no lugar que occupa de orador da- loja que nao seja conforme a que tão sabia e adequadalJ)ente
n. :L
se tem ~esenvol~ido e abraçado, e que portanlo a assem(( Esta proposta foi approvada sob a comminação de ~Iéa, :.,nao admllm,do a desculpa delle accusado como juspenas maçoni.cas no caso de desobe iencia ao chama- tIficaçao, a recebia como uma satisfação, e de tanto memento, ficando logo resolvido que deveria e/lecluar-se o lhor grado quanlo era attendivel a docilidade e reverencia
comparecimento em assembléa geral, e se marcou para o com que se comportava, bem como o protesto que fizera
dia 23' deste mesmo mez, ~ que aquelles'membros que de abandonar aquella pedida correspomlencia, e de esfossem assignantes do Begenerador aviassem immediata- crever - segundo seus verdadeiros sentimentos em defesa
mente ao redactor os numeros que tivessem de tal perio- da causa do Brasil.
.
dico, com carta em que lhe significassem que o dispensa(( ConsulLada a assembl~a alaI respeilo, bem como se
'Vão da' continu~ção da remessa dos numeros ulLeriores, o accnsado tornava-se dIgnQ de receber o abraço e os- •
bem como da restituição da assignatura recebida, por se culo fraterna~, fica do assim em perpetuo esquecimeoto
contentarem conhecer um homem por tno pouca des- todo o occol'l'1do a seu respeito, fói geralmente apoiada e
peza.
approvada esta agrad,a."el!. desejada e estimavel proposta,
(( 4.° Que da acta da sessão em 23 do mesmo 6° mez effectuando-se a conclhacao do sobredit'O maçon FI', Fran(1.2 de Setembro) consta que, achando-se reunido o povo cisco de Sa'mpaio com tôdos os membros presentes "elo
maçon das tres lojas.mêtropolitanas, que por deliberaçflO abraço e osculo fraternal.
da sessão antecedente 'fôra convocado para eSla, assem(( Em seguida propôz mais o presidente sobredito â asbléa geral, tomára a presidencia o supradilo primeiro sembJea. q~e, allenta á boa disposição dos animos de todos
grande vigilante, no impellimento dp grão-mestre, e abJ'Íra os braslle:ros, conformes em acclamal' o nosso auguslo
a sessão, na qual, depois da leitura e approvação da acta defensor perpetuo rei cOllstitucional do Brasil, e devendó
,da antecedente, propôz se o maçon FI'. Francisco de Sam- os maçons, 'que forão os primeiros a dar este necesssario
paio, redactor do periodico -Regenentdor, que se achava iml?ulso:í. .,opinião fl.ublica adiantar e p"r e)11 e~ecu9ã.o os
na sala de espera, devia ser accusado pelo promotor, ou m,elOs pleclos?s ~,ala que _nenhlUll~ 'corporaçao CIVIl o"
se bastaria a leitura da aota da sessão passada no artigo pi eccdesse na glolla desta tao honro~a: empr~za, ac~rta.do
respectivo; e sendo decidido por unanime voto da assem-- era que. dest~ aug.us~a ordem se envIassem as provlOclas
bléa que se lêsse ao accusado o arligo que continha os do Bra~11 emIS~ar!~s enca!Tegados de propagar a opinião
pontos da accusa\1ão, e depois lhe fosse esta feita sobre abr~Y'1da, ~ dlSpOl os aDImos dos povos a esta grande e
esses pontos pelo promolor verbalmente, teve ingresso e ~Iollo~a obIa, faze?d?-se a despeza aos empregado?_neSla
assento competente na assembléa o refel'Ído accusado; Im.poItan~e comml sao com ~s fundos que se achavao em
depois do que, 'Praticada a deliberacão acima, prelendeu caI~a,_p01que, posto qu~ desl1l1ados. para os ornatos e deelle accusado justificar-se, afl'lTmando debaixo de sua pa- cOIaçoes do Grande Onente, pareCIa ficarem melhor cmlavra de honra que as opiniões transcriptas no periodico p.regados. na cama pubhca.
de que era redactor não forão jámais as de sua intima . (( ApOIada ~ ~pprovada .esta proposta, com o enlhuconvicção, chamando em testemunho da verdade desta slasmo e palnoLIsmo que a nossa augusta ordem tem
sua as erção as doutrinas Iiberaes, que, apezar de amea- sempre desenvolvido a respeito da c~usa. do Bsasil, e para
ças coutra a sua mesma exislencia, não duvidava propa- com o seu augusto defensor constItucIOnal, e não quetme "'Publicamente no pulpiLo, e em particular perante to- rendo nenhu1Il: dos memb~os ~resentes que se fizesse dús
dos os membros com quem tivera frequentes palestras fundos em _caIxa appllCaçao dIfferente da ~o seu destino,
sQjJre a nossa regeneração politica e a santa causa do se apressárao a offerecer generosas contribUIções, presBrasil; que as perniciosas doutrinas, de cuja propagação tando-se. os membros J. Fel'Dandes Lopes e J. !\l. Lono accusavão, erão escriptos de uma correspondencia que r~nço '7lUnna a fazer aos e1?issario~ as precisas assistenlhe fôra ll'ansmillida por pessoa, a quem, devendo elle clas; e os membros FranCISco Xavier com a quantia dé
accusado respeito e consideração n, não pôde negar a 1.00$, Amaro Yelho com a de 300S e Huy com a de 50$,
iuserencia no seu peI'Íodico; que era verdade haver-se e todos os maIs conforme suas possibilidades, oil'ereceuomillido declaração de que laes escriplos provinhão de do-se mais .pa~j'1 a commissão á provincia de !\Linas o pacOl'I'espondencia, porém que elIe accusado já se havia odre Janua,no na Cunha Barbosa, á de Pernambuco João
abstido della, e que no proximo numero do mesmo perio- i\J,endes .VIanna,. á de Santa Cath~ri~a Alexandrino José
dico, que se !lchava redigido, mostrava qual era a sua T1~oco" li do ~spJrlto-Santo M. P. RIbeiro Pereira de Samopinião intima, e que proleslava Ú respeitavel assembléa paIO, a do RIU-Grande do Sul o sobredilo Francisco Xaque o ouvia de jámais dar lugar em seu periodico a es- VI~r, que, n[lO podendo partir com a precisa brevidade,
criptos desol'ganisadores e subversivos da liberdade cons- adla~la va por carlas enlre~ues a seus sobrinhos João e
tilucional, que a opinião publica tem abraçado e que se DomlD&os nlba.s, perte~centes talULem á nos,u ordem, as
acha jmada por esla augusta ol·dem.
conveDlentes IDSIDU~ÇO~S, na qualidad~ d~_ membro que
,
'
. . , '.,.
.
..
. .
era do governo pro\'lsono daquella prOVInCla; á da Babia
«Esta p[eleDdI~a Ju,sl1fieaçao .fOI dOCII, mas eneI glca- J, E. Gordilho de Barbuda, á de l\lontevicléo b. Obbes e á
mente refulada, fazendo-se sentIr ao accusado o quanto cidade de Cabo-lfrio á sua custa R G P I " ' I
d ve' de um bo m ma. çru
''",
'encalTegaclo
' , . .de osso o, .11canlO
elle . se. des ll'gava do seLes
",,1 e d,e um o presidenle da assembléa
.
bEasllell'o amanle da verdade, emquanto por consIclera- mais proljncias pessoas habilitadas o llumea~ ~la t~
çoes e respeitos humanos marchava de encontl'o áquelles aceito
'
que u o 01
mesmos deveres, abrigando debaixo do seu bom renome
"
._
.
alheias opiniões, contrarias aos verdadeiros interesses da ,(( ~endo maIS proposlo e ~pprovado que .em cOl1sequeonação brasileira, e 'que por isso, não podendo, nem de- Cla de ?a~er o au~usto .grao-mestre G.uatImozil1 dirigido
vendo uma tal desculpa de allenção a respeitos e. consi- ~a.pr~vlDcIa de S, ] aulo ao Grande Onente fratel'l1aes fe.derações para ·com poderosos ser admillida 'a nenhum hCI.laçoes, era UIII deve~ do Grand~Ol'lente fazer-~le por
.
mel~ d~ uma depnlaçao as res~llosas expressoeli de
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ag!'adeclD1e~to pel~ sua ben~vola re~ordação e pelo eu
fehz regresso, forao nomeados para Irem a esla missão,
(*) Suppõe-se, ser essa pessoa o grande FI'. Frapcisr.o de na manbã do dia seguinte, os maçons João Fernandes
S. Carlos, autor do poema da Ass1lmpcào, que era muito ~maao Velho da Silva e João Martins Lourenço Vianna, '
•
republicano.
(1.5." Que da acta da setisão em o dia ·14 do 7" mez do
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mesmo anno (4 de <rutubro), presidida pelo referido primeiro grande vigilante, consta que elIe ex,pozera tera
convocação da presente assemblea por fim a prestação do
juramento do uo~so muito amado membro Gualimozin,
na qualidade de grão-mestre eleito da maçonaria em
plena reunião do po,'o maçon ; e s!;.ndo logo o novo grãomestre r:onduzido ao solio por uma deputação, prestou o
juramento da ordem e immediatamente tomou a presidencfa. .
« Que depois de varias proviuencias dadas a respeito
de negocios de Pernambuco, obtendo a palavaa o mesmo
primeiro grande vigilante, e aproveitando o enthusiasmo
geral da assembléa fez sentir em um energico discurso as
boas disposições em quo se achava o povo brasileiro,
manifestadas por sous actos de aclhesão á augusta pessoa
do seu defensor perpetuo, e que, seudo o Grande Oriente
a primeira corporação que tomou a iniciativa 'da independencia do Brasil, dando todas as providencias ao seu alcance por meio de seus membros para ser levada a
elTeito em todas as provincias, cumpria que tambem a
lomasse na acclamação do 2eu monarcha, acclamando-o
rei e seu defensor perpeluo, firmando a realeza na sua
augusta dynastia.
« ReeelJida com a maior satisfaçãe. e enthusiasmo uma
tal mOl;ão e orando 110 mesmo senlido varias membros,
firmando· se em razões mui convenientes, .então o maçon
brigadeiro Domingos Alves Branco, tomando a palavra,
declarou que o augusto defensor perpeluo devia ser
acclalDado Imperador do Brasil e não rei, e subindo sobre uma mesa acclamou por tres vezes e com voz forte:
-Vi Vil o Sr. b. Pedro de Alcantara, primeiro Imperador
e defensor perpetuo do Brasil-o que foi unanime e enlhusiasticamente repetido pela assembléa.
« Em seguida resolveu a assembléa que a acclamação
civil tivesse lugar no dia 1.2 de Outubro, e que todos os
maçons se espalhassem pelos lugares de maior concurso,
principalmente.no campo de Sal'1l'Anna, onde deveria
effectuar-se o mesmo solemne acto, afim de procurarem
conseI:var a necessaria tranquillidade e conveniente decoro.
l( Por esta occasião propôz o maçon José Clemente
Pereira os vivas, que, como presidente do senado da camara, tencionava dar-á religião-ao Sr. D. Pedro I, Imperador constitucional do Brasil-á sua augusta esposa e
á independencia. do Brasil.
l( E logo o grão-mestre da ordem (Guatimozin) lembrou
mais um viva-á assembléa copslituinte e legislativa-e
assim se accordou no que deveria praticar 110 fuluro dia
da acclamação chi!. Continuando com a palavra o sobredito maçon Clemente Pereira, parlicipou, e ficou a assembléa inteirada, as boas novas recebidas dos emissarios
que já havião parlido, e o·resullado·satisfatorio da corl'espondencia com as camaras circumvizinhas.
« Em seguida, apresentando a commissão enearregada
dos festejos para a acclamação o respectivo programma,
consistindo em cinco arcos e sua colIocação, resolveu-se
que, não só esta despeza, como a mais que fosse necessa·
ria, se fizesse por meio de subscripção entre os macons,
os quacs poderião igualmente promo"ê-la enlre seus "amigos, nomeando-se então quem deveria receber o prnducto
l'especlivo.
.
« Concluiu os os trab.alhos desta sessão, o grão-mestre,
recebendo as despedidas de varias oulros emissarios para
as provincias, os felicitou e abraçou fraternalmente.
l( 6.· Que da acla da sessão do dia 15 do mesmo 7·
mez e anno (;> de Outubro) consla que aberta a assembléa
geral., sob a presidencia do grão-mestre (Guatimozin), e
depOIS de tratar-se da occurrencia havida com o maçon
Francisco Peuro Limpo, relativamente ás queixas que fizera da ordem do governo, que regulava o modo de guarnecer a esquadra br....ileira que se eslava apparelhando,
propuzera o maçon João Mendes Vianna que o titulo de
defensor perpetuo do Brasil fosse heredilario na familia
do Imperador em reccbnhecimento dos incommensuravei~ serviços prestados ao Brasil, e que, sendo geralmente
apalada e approvada esta proposta, observ~ra um dos

membros presentes, que, comquallto fosse esse o desejo
dos maçons, comludo era necessario o consentimento de
todo o povo.
u Reconhecida a legalidade da medida, encarregou-se
o maçon José Clemente Pereira de a propôr na primeira
vereação da camara de que era presidente para que fosse
.
adoptada, se assim conviesse.
l( 7." Que
da acta da sessão do dia 22 do sobredito
mez e anno (11. de Outubro), que fór\l igualmente presidida pelo grão-mestre, cunsta que,.depois de varias deliberações tomadas acerca de objectos da ordem, fóra recommendado a todos os maçons a maior vigilancia para
que o solemne acto da acclamação, que devia cele~rar-se
no desejado dia seguinte, se elTectuasse com a deVida ordem e brilhantismo, segundo havia sido designado.
« 8.· Finalment~, que da acla da sessão do dia 5 do
80 mez do mesmo anno (25 de Outubro), que fÔl'a convocada e presidid!! pelo mencionado primeiro gra!lde vigilante Joaquim Gonçalves Ledo, consta que elle aprel;entára uma ordem, na qual determinava o grão-mestre
(Guatimozin) que se suspe'!-dessem ~s trabal~os do Grande
Odente e ae todas as officInas do CIrculo ate segunda 01'·
dem sua, o que mandava na qualidade de gr~o-meslre da
maçonaria brasileira e na de Imperador e delensor perp.etua deste Imperio. Que, encerrados os trabalhos, se dlsllersárão os trabalhadores.
.
« Eis o que consta do sobredlto livro, .a~ qual me r~
parlo, em fé do que passei a pl'es~nte cerl1dao. S~crelal'la
geral da ordem maço nica no BraSIl ao valIe do ~1O de Janeiro, aós 29 dias do mez de Agosto de 1.861.-Ruy Gel'·
mak Possollo 33.'., chefe.
« Declaro que da sobredila acta de 1.3 do 5° mez do
anno 1.822 (2 de Agosto) cORsta tambem que antes. de ter
lugar a iniciação do Principe Regente forão recebidos no
Grande Oriente, como visitantes para assistirem a esse
acto, os maçons Felippe Nery Ferreira, membro do go.
verno provisorio de Pernambuco, e Lucas José Obbes,
procurador da provincia Cisplalina, que na sessão ante.
cedente; em 11 do mesmo mez, h.avião sido nomeados de_
legados do Grande Oriente nas dilas provincias. Secreta·
ria, etc., era ut supra. - l{uy Germak Possolo 33.-.,
chefe, »
CEHGA A RESPOSTA DE S. PAULO E É DIVULGADA POR TODA
A CIDADE

Esperava-se com anciedade pela resposta de
S, Paulo. A's 8 horas da noite do dia ~D de Janeiro
de 1822 entregou Pedro Dias nas mãos do Príncipe
Regente o officio da junta provisoria do governo de
S. Paulo,
.
José Bonifacio não escreveu, porém Martim Fran·
cisco respondeu ao capitão-mór José Joaquim da
Rocha por uma carta muito laconica, na qual, sem
entrar em outros promenores, dizia tão sómente
estas memoraveis palavras: II NUIi.ca quiz entrar
em revolução, porque conhecia a póuca madureza
dos meus patricios ; porém agora, com'o a necessi·
dade insta, mostrarei para quanto póde em mim o
amor da minha patr'ia. »
De M~'1las as noticias não forão tão satisfatorias, como erão de esperar. O portador que levou as cal'·
tas para o desembargador vice-presidente José Teixeira da Fonceca Vasconcellos, e para outras pessoas de Villa-Rica e Marianna, conduzio-se de modo·
que fez suspeitar. se na capital daquella provincia
que não erão sinceras as propostas do Rio de Janeiro ou que ahi se apparentava uma cousa para se
fazer outra.
Dahi veio a demora em que se achou Minas em
relação a S. Paulo para acudir ao reclamo do Rio
de Janeiro; e dah~ veio tambem a perturbação que
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houve em se mandar naquella provincia com appa- commandados por chefes portuguezes, sendo muitos
dos officiaes e soldados gente de Portugal e do comrencias de republicanismo.
O governo de S. Paulo designou para vir ao Rio mercio.
Luiz do Rego dispunh'a mais da guarnições dos
de Janeiro pedir a ficada ao Principe, a MartIm
Francisco; mas como adoecesse este encarregou de o navios de guerra e mercantes fundeados no porto,
substituir a José Bonifacio. O governo de Minas de- que erão compostos de gente portugueza.
_ ão obstante este apparelho de força e a p ricia
signou para igual fim ao seu vice-presidente desemdo general, o interior do paiz revoltou-se contra
bargador J?sé Teixeira da Fonceca V~sconce1lo~.
O PrinCIpe Regente deu grande Importancla ao elle. Os patriotas estabelecêrão uma junta pro visoofficio àr, S.' Paulo, datado de 24 de Dezembro de ria de governo cm Goyana.-rsto aconteceu no mez
1821 e não quiz que e1le fosse publicadb logo pela de Setembro de 1821.. A noticia chegou ao Rio de
imprJensa sem que fosse espalhada pela pop.ulaÇãO a Janeiro ne mez seguinte, principio de Outubro.
Encheu de contentamento o povo fluminense.
noticia do conteúdo delle, com apparenCla de seO Principe Regente deu parte deste acontecimento
gredo, o que se conse,guio.
.
.
No dia 2 de JaneIro de 1822 o mtendente-geral a seu pai na Cinta de 4 de Outubro em termos da
ela policia. JoãO Ignacio da Cunha, ~elas 10 horas mais profunda magua, e na eS})erança de que o geda manbã mandou chamar a. A utomo de r lenezes neral Luiz do Rego dispersaria os revoltosos, aj uVasconcell~s de Drummond, e lhe deu uma copia dado do reforço de 340 homens que da Babia lhe
do officio do governo de S. Pp.ulo para que e1le hou- manctárão. Luiz do ltego marchou incontinente
vesse de lbe dar a maior publicidade, sem coroludo contra o governo estabelecido em CloyaDa.
Quando se trata da defesa do paiz e da liberdade,
permittir que fosse impressú. Estas apparencias de
segredo em negocios de tal natureza produzem os pernambucanos são todos soldados. A nenhum
repugna o pe~ar cm armas; e tão habituados estão
sempre os melbores eJi'eitos, como aconteceu.
O Sr. Drummond appareceu com a copia do om- com o manejo delJas, que em pouco tempo se torcio na loja' de li VI'OS da rua da Qui tanda, esquina não veteranos.
A junta de Goyana já tinha forças organisadas
da de S. Pedro, então pertencente a Manoel Joaquim da. Siha Porto e depois ao conselheiro João para resistir. Luiz do Rego. dando varios ataques,
Pedro da VeiO'rt, Naquella loja se reunião todos, foi sempre repulsado (*). Houve de parte a parte
qualquer que,Ofosse o credo politi~o de cada um:_a lances de brio e de valor, que raramente são imitaprocurar noticias, porque éra alli onde se veudIao dos. Luiz do Rego, batido em toda a sua linha,
concentrou as suas forças e tentou um ataque deos periodicos e papeis avulsos do tempo.
Ahi fez o Sr. Drummond a leitura do officio e cisivo. Manifestou-se a deserção nos corpos do seu
deixou tirar copias; dalli passou ao quartel do 10 commando.
regimento d.e cavallaria da. c.ôrte, situado á rua do . Os brasileiros fraternisárão:se no campo (la bataAlecrim, hOJe rua do HOSpIClO; fez o mesmo na al- lha. Luiz do Rego bateu em retirada com os seus
fandega, e ás 2 boras da tarde circulavão cópias do portuguezes, já bastantemente dizimados, e cheofficio, e toda a cidade estava de posse do conteúdo gando ao Recife apressadamente fez os seus prepade1le, em modo que quando foi publicado no sup- rativos, embarcou e partio para Portugal.
plemento n. 4 da Ga:;eta do ~io do di~ 8, embora
A cidade do-Recife fez o seu pronunciamento com
já todos soubessem, llroduzlO o maiOr entbu- todas as demonstrações da mais geral satisfação.
siasmo.
A junia provisoria de Goyana fez a sua entrada
Pelo interior da provincia do Rio de Janeiro ha- no Recife, e o paiz se acbou, como por encanto, no
viãO cópias do officio, porque o coronel Frazão, do mais perfeito socego. Jurou-se então as taes bases
Pilar, e o coronel Amador de Lemos, de S. Gonçalo, da constituição, e elegeu-se depois uma j unta do
fizerão espalhar por onde puderão o conhecimento governo provisorio, em conformidade do decreto
do officio de S. Paulo, para. entbusiasmar os-animos das côrtes de Portugal n. 1.24 de 9 de Set~mbro.
em favor da causa do Era il, que era a causa de
A provincia não foi feliz na escolha que fez do
todos.
presidente e membros da junta. A presidencia recabio em Gervasio Pires Ferreira, que tanto vacilPHYSIO 'O~lIA DA BAllJA E DE' PERNAMBUCO E;U RELAÇiio lou depois em ahraçar a independencia, forç:lndo
os pernambucanos, pelo seu comportamento duviÁ mDEPE 'DE 'CIA DO BRASIL
doso, a constrangê-lo para este fi~. Pernambuco
ao mesmo tempo, mandado por Portugal, tinha
Na Babia o predominio portuguez e tava em todo um· official general- de nome José Maria de Moura
o seu vigor dentro da cidade 1 mas no reconcavo já para governador das armas.
a pparecião demonstrações de 0PP9sição, que, se enAssim ficou tudo organisado em conformidade
gl'Ossando rapIdamente, prod uzio a separação de do decreto, contra a execução do qual o Rio de Ja. I
todo o interior da capital.
neiro desenrolou a bandeira da resistencia. e que
Pernambuco soffr'ia debaixo do pesb do govel'110 em nome della militál'ão tão vantajosamente
Illilitar de Luiz do Rego Barreto. Este general,
proclamando as formulas cODstitucionaes depois que
ellas forão proclamadas no Rio de .laneiro, conti(*) Na minha infancia, entre outras cantigas populares.
nuava a governar com o lllesmo arbitrio militar
havia a seguinte:
com que governava antes.
_
Na capital de Pernambuco tinha o batalhão n. 1
II Luiz do Rego \mIOl'oso
de infantaria, que fazia parte da divisão auxiliadora,
Sete campanhas venceu;
tres batalhões de caçadores, um regimento de artiNa oitava, ae Goyana,
lbaria e outro ile cavallaria, proprios do paiz, mas
Luiz do Rego esmoreceu, etc. "
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S. Paulo e' Minas, e todas as outras provincias
do Brasil, umas após outras.
O que o decrelo não pôde fazer foi cOl'I'omper o
comção pernambucano, 1l0rque não tardou m ni to
que essa estrella brilhasse na bandeira da independencia. Os pel'nambucanos forão ainda ajudar os
babij/-nos a debelJar os porluguezes. Circumstancias
partICulares fizerão deste faeto unta acçüQ generosa.
PRELúDIOS PARA o Df A

9

DE JANEIRO DE '182~

na mesma representação, que elles cbamavão perturbadores da ordem puhlica (*)
O Pl'incipe Regente desattenc1eu a esta insolita
pretenção da fOl'ça armada, dizendo que o direito
de petiçào já estava garantido pelas bases da constituiçãO j llradn, e que clle não podia 11rivar os ba- bitanLes do Rio de Janeiro do gozo desse dil'eíLo.
Precisava-se que o senado da camara se puzesse
de accordo 11ara le'var ao Principe a representação
dos fluminensses. Naquelle tempo o senado da camara se renovaya annualmente, e o pl'esidenLe era
sempre o juiz de fóra da comarca.
José M:uiano linba já combinado com os Yereadores que entl'a"ào e que sabião, representando O
senado de 1821 e de 1.822, e todos cstavão pl'omptos para levarem a representação. Faltava faJJav-se
ao presidenLe. Entendeu-se que el'a melhor fazer-se
absLenção delle, e ser o senado da cam ara presidido,
no dia da representação, pelo Dr. José Paulo de Figueirôn Nabuco, j lliz do cl'ime, que substituia o
j ui7- de fóra nos seus impedimentos, no que concordál'ão todos.
O juiz de rÓl'a José Clemente, que resióin

Aos cidadãos qu_e primei l'amente se reuniJ~ão pal·a
fllzer resistencia aos decretos do governo de Portugal já se achavão aggregadas para o mesmo fim
algumas nutras pessoas, quando cbegou a esta
CÔl'te do 'ij.io de Janeiro o omcio de S. Paulo de 24
de Drz Inbro de 1821.
Alguns caracteres timoratos, com as idéas ve~e-.
menLes do Despe1'tad01' Bmsilíense (*) e com os tel'mos energicos e decisivos do ol'ficio do governo de
S. Paulo, se animárão, e todos com o prestigio do
'nome de José Bonifacio, que começava já a seI' esperado na <:ôrLe, e que a voz publica indigita va
como sendo o que devia ser posto á frente dos ne(') Dos que assignárão a representação do dia 9 de Jagocios do EstaçJo, e se preparárão para a gl'ande neiro ainda existem vivos, boje 25 de Março de 1870, os
obra da independencia,
seguintes sen1Jol es:
:I. Franeisco Xavicr Calmon ela Silva eabl'al (general e
Antes da chegada do officio do governo de S. Paulo
já se tratava, nas reuniões dos amigos da illdepen- barão ele llapagipe).
2 l\Ianoel AnLonio da Fonceca Costa (general).
dencia, de se fazer uma demonstração publica, pela
3 Polydoro do Amaral e Silva.
, qual ficasse bem pronunciado .que a resistencia a.os
6 Antonio l\1aria Navarro Ferreira de Carvalho.
fataes decretos de 29 de Setembro nascêra no Rio de
5 José da Silveira &ampaio.
Janeil'o, e que fôra a esta provincia a quem o Prin6 Luiz Alyes de Lima e Silva (duque oe Caxias).
cipe Regente empenhára a sua palavra de não dei7 1\Iunoel Corrêa Fernandes.
xar o Brasil.
8 José Feliciano de Gouvêa.
9 Vel'issimo l\laximo de Almeida.
Ao, cbegada do omcio do governo de S. Paulo ani10 Luiz Joaquim de GouYêa.
mou a execução desta decisão, que foi designada
11 Joaquim l\Iaria de Souza.
para o dia 9 de Janeiro de 1822.
.
:1.2 Fl'uctuoso Luiz da !\Iolta.
i3 Antonio José de Gouvêa.
i4 José Francisco de 1\lesquita,
EPISODIOS QUE rRECED~llko AO DIA 9 DE JANEIRO
15 Antonio Pedroso de Albuquel'que (coronel).
DE 1822
16 ~[anoel Alvares de Azevedo.
:I. 7 Antonio Soa·res Pinto.
18 Joãll Pcreira de Andradn.
FI'. Francisco de Sampaio, religio.so fr~nciscano
19 José tHbeiro da Silva.
e redactor do periodico ReguladO?" foi encal'regado
20 Innocencio da Rocha 1\laciel.
de redigir' o manifesto ou representação que o povo
21 Paulo FeJ'Oandes Vianna (conselheiro).
do H.io de Janeiro devia levar ao senado da camara,
22 Antonio de l\Ienezes Vasconcellos de Dl'ummond
para que este o apresentasse ao Principe Regente, (conselheiro).
pedindo que Sua Alteza declarasse francamente que
:i3 João Antonio de Oliveira Lobo.
fica va no Brasil.
.
26 'J'homaz Jose de Albuquerque Sandinabo.
ào se trabalhava com tautá liberdade que .se pu15 João José de Albuquerque Camara.
26 José 1\laria da Silva BiltencourL (general).
desse promovei' essas assignaturas por outro meio
27 Solidonio Antonio Percila do Lago (general).
que não fosse o de uma inlelligencia particular en28 Franci CD Antonio da Silva BittencouJ'l.
tre os interessados.
-.
•
2\J CusLodiu Francisco Figueira Ramos,
A publicidade não era ainda passiveI, porque os
30 I\lelchiades. José ela Silveira.
m.inisLros de JJ;stado ainda erão portuguezes, c a
3:1. 1IIanoel Antonio Ayrusa (commendador).
tropa portugueza ainda comprimia o paiz. Apezar
32 RllY Gennak Posso lo.
de todas as caulelas, o general Jorge de Avilez le33 Leandro Francisco Leal.
vou á presença do Principe uma representação, por
36 João 1\la tins Lourenço Viãnna (conselheiro).
35 José Maria Lopes da Costa.
el1e assignada e pelos com mandantes e ofilciaes
36 Franci co .Borges de Canalho.
dos corpos da di visão auxiliadol'a, exigindo a pri37 Anlonio RapbaeJ Possolo.
são e remessa para Portugal das pessoas declaradas
38 l\lanoel Ignacio C<lValCanle de Lacerda (barão de Pirapama),
39 i\Ia~oel J~aquiJ?l de Menezes (tenente-coronel).
(*) Este periodico, publicado no Rio de Janeiro pelo
úO Jose Marlms VIa'Tlna.
SI'. desembargador França i\liranda (um numero só), eu
ú1 Candido <1aldeil'a de Souza.
o transcrevi na l' serie do Bl'a!it Hi~t01'ico para memoú2 Agostinho Nunes l\Jontez.
ria e se não perder.
63 l'j'ancisco Xavier Marlins.
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no Rio de Janeiro de~de 1816 (*), já tinha dado
provas do seu caracter nos acontecimentos de 20 e
CU de Abril na praça do commercio(**).
Para se não sabir do dominio da lei foi consultado José Glemente por José Mariano, que, negando-se a isso, disse-que os d~cl'etos se havião
de c~mprjr, e que depois as circumstaucias decidirião o resto.
No entanto José Clemente, vendo que a opinião
publica se manifestava para a ficada do Principe,
procurou a este para saber se era certa a sua vontade de annuit' ás representações, e ouvindo da
bocca do Pr'Íncipe que toma?'itt em conszderaç4o as
representações que lbe fizessem-procurou na noite
de 8 de Janeiro, já tarde, a .Jusé Mariano pal'a lhe
participar que no dia seguinte iria presidir (I senado para levar a representação a Sua Alteza. José
Clemente esforçav-se para que o Prinéipe se fosse
embora, porque, como juiz de fóra da capital do
reino unido, esperava fazer parte da junta governativa.
Emquanto tudo isto se passava, os dous agentes
das assignaturas, Drummond e lnnocencio Maciel,
fazião assignar o manifesto ou representação pelos
habitantes do Rio de Janeiro, com aquella adi vidade que caracterisava a época. Com etreito, o que
poucos homens fizarão no espaço de ::0 dias, isto é,
desde o dia 9 de Dezembro de 1821, dia em que entrou no porto o bergantim lnfan~e D. Sebastião,
portador dos famosos decretas de 29 de Setembro
até ao memoravel dia 9 de Janeil'O de 1822, em que
o Príncipe D, Pedro, regente do Brasil, solemnemente declarou que não cumpria taes decretos, foi
tão grande, que, com justo titulo, se deve cbamar
áquella época a do verdadeiro civismo e da gran~
deza de animo dos brasileiros.
Não obstante isto, não erão pequenas as difficuldades a vencer para obter-se as assignaturas. Os
amigos do governo metropolitano não assignavão ;
tambem não assignavão aquelles que; entbusiasmados pelas discussões do congresso de Lisboa, entendião que- fóra dahi não havia sahação; osrepublicanos não assignavão, porque estes querião antes de
tudo que o Principe partisse. A permanencia de um
Principe, e este herdeiro presumptivo da corôa, no
Brasil, os embaraçava.
Havia ainda outra classe de gente que l'epugnava

assignar, e era esta composta de uma parte dos altos funccionarios, a quem o medo dominava mais
do que a razão. ão querião assignar, porque temião arriscar os seus empregos e até as suas pessoas nas eventualidarles de uma revolução, com a
qual elles não esperavão gozar mais do que estavão
.gozando. Os que concorrião voluntariamente a assignar er30 só aquelies que preferião antes de si a
gloria nacional.
Parece incrivel o que os dous agentes da assignatura fiíerão para conseguir em tão curto espaço de
tempo as assignaturas daqueHes homens timoratos
ou indi'fferentes, os quaes, pela maior parte, filhos
ele Portugal, occupavão ps empregos mais importantes da gel'archia ael ministrativa e j udicialJ E todavia, dentro em poucos dias, porque bem poucos
erão elies, os que faltavólo, o manifesto estava coberto de numerosas assignaturas, e entre elias be
distinguem as daquelles mesmos limoratos ou in- "
ditrel'entes.
O capitão-mór Rocha foi ajudado neste insano
trabalbo POI' seus dous filhos lnnocencio da Rochfi
Maciel e Juvencio Maciel da Rocha, e Antonio de
Menezes Vasconce]Jos de Drummond por sen irmão
Luiz de Menezes, ~ DI'. José Mariano, Gordilho.
Paes Leme que fazião parte dos nove primeiros
obreiros da grande obra da emancipação politica
elo Brasil, que se reunião na rua da Ajuda, em easa
do capitão Rocha.
As assignaturas do commercio forão quasi todas
obtidas por Luiz de Menezes.
E' preciso transportar-se o leilor ao tempo em
que isto foi feito para se poder julgar ela sua importancia. Oh! quanto ci vismo, quanta abnegação e
patriotismo não se abafavão nesses coraçães puramente brasileiros! Todos querião, mas erão poucos
os que ousavão manifestar o que querião (*).
José Clemente apresentou, sem perda de tempo
(porque não havia tempo a perder, visto que o dia
9 de Janeiro estava já muito proximo) na reunião
da rua do Cano (hoje Sete de Setembro) a minuta
do discurso, que o presidente, em nome do senado
da camara, devia dirigir ao Principe Regente no
mf:;moravel dia 9 de de Janeiro. Esta minuta de
José Clemente não agradou. Houve quem vis e neHa
intenções desleaes..
Na discussão soffreu muitas emendas, postas
principalmente por FI'. Francisco de Sampaio e
64 Pedro José da Call1ara,
45 Alexandre \faria de 1\lariz Sarmento (conselheiro), pelo desembargador Francisco da França Miranda.
46 Belarmino Ricardo oe Siqueira (barão de S. Gon· E te foi encarregado de reformar o discul'so, de
accordo éom o autor deHe e com as emendas posçalo).
.
tas na discussão. Tudo isto se' fez acto contínuo,
47 Antonio i\lal'líns Pinheiro (medico).
48 José Raphael de Souza Pereira.
porque já estavão na noite do dia 7 de Janeiro, e
49 José Clau,iíno de i\lello.
na manhã ~o 9 se devia celebra!' o acto. O discurso,
50 José Joaquim dos Reis (major).
tal qual sabio desta commissão, posto não S3 tisfi5i ManDeI Lopes Pecegueiro..
52 João Fr\lderico de Caldwell (general).
53 Antonio José de Souza e Almeida, por parte da re(*) Estas narrações que faço dos annos de i821 a 1.824,
presentação dos ourives.
(*J José Clemente Pereira era natural de Ada, comarca são escriptas por apontamento e notas, e mesmo me fode Tranooso no reino de Portugal, e filho de José Gon- rão referidas, verbalmente, pelo meus amigos consecalves. EstudQ.u canones, e em congregação da faculdade lheiros Drummoiid, conego Geraldo Leite Bastos, Innoae Coimbra de 26 de Outubro de 1.809 fui julgado habil cencio da Rocha Maciel, barilo de Cayrú, Dr. ~ralloel Joapara gozar da graça da dispensa do acto da formatura, quim de Mene7.es, Po solo, genel'aes BiLteucollrt e ManoeI
porque assenton praça no corpo academico. Acompanhou Antonio da Fonceca Costa, João Martins Lourenço Vianna,
a marcha do exercito até as fronteiras Os documentos so- conselheiro Duarte da Ponte Ribeiro, marqnez de Olinda,
bre a vida de José Clemente, copias e ol'iginaes, estão em duque de Caxias, e sobre os innllmeros documentos originaes e copias que possuo, jornaes, avulsos e brochura
meu poder.
do tempo, e por isso não tema pela sua veracidade.
e') Vide o processo no Brasil Hi'torico, 2' serie.
'
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t
f i onele parece que se encaminhão suas 'vistas e suas esperanças é
zesse a uma boa parte (I as pessoas pI,esen ~es, o a constituição, e a primeira ,yan,tagem que se espera des,te_plano
comtudo approvado, e tal qual o repetlO Jo~é Cle- \ regenerador é a conservaçao mahenavel das aLtnbUlçoes de
mente Percirn. na presença do Sr. D. Pedro no me- que se acha de posse esta antiga coloUla ,transformada em mo'
d J
. d 1822
narchia, menos para autoflsar a resldenCla do augusto chefe da
mora veI dla 9 e anelro e .
nação, do que pelo grande peso que o seiJ commercio de ex:portação lhe dava na balanç.a mercantil da Europa [leias suas dif-

Manifesto elo povo do Rio de Janeiro sobre a residencia ferentes relaçõe com os diversos povos desse antigo hemlsphede S. A. Real 110 Brctsil, dirigido ao senado d<.b ca- rio, e pelo progre,sivo desenvolvimento de suas forças physicas
e moraes.
mara,·
{( O Brasil, conservado na sua cathegoria, nunca perder<\. de
~

vistas as idéas de-seu respeito para com a sua illustre e antiga
C( O povo do Rio de Janeiro, conhecendo ql!e os jnteresses das metrupole; nunca se lelllbrara de romper esta cadêa de aminações reunidas em um eentto cOJ:!lmum de Idéas sobre o bem zade e de honra, que deve ligar os dous continentes através
publico devem er os primeiros objectos da vlgllancJa daquelles da mesma extensão dos mares que o separão, e a Europa verá
que estão revestidos do caracter de seus r~presentantes, e de- com espanto que se o espaço de 2.000 leguas fui julgado mui
mais, cenvencido de que nas circumstanC1l1S actuaes ~e consti- longo para conservar em vig~r os laços d9 reino unido: sendo
tuiria responsa vel para com as gerações futuras se nao mam- o liador desta umão um frl1gll lenho, batido pelas ondas e exfestasse os seus sentimentos, a vista da medonha persplSctlva posto ás contigencias da navegação; este mesmo espaço nunca
que se ofl'erecu a seus olhos pela retirad!l de S. A. Real, se di sera' capaz de afrouxar os vinculos de nossa alliança, nem im··
rige com a ultima energia á presença de V. S., como seu legi- pedira q~é o B~asil vá ao longe com mais alegria, com a,mão
timo repres~ntante, esperando que mereção toda a sua consl- mais cheia de I'lquezas do que la d'antes, engrossar a grande
deraçãu os motivos que neste se expoem para se suspender a arteria da nação.
.
execução do decreto das côrtes sobre ó regre so de S. A. Real
cc O povu do Rio de Janeiro, conhecendo bem que estes são
para a antiga sMe da monarehia portugueza.. ,
.
os sentimentos de seus co-irmãos lira ileiros, protesta á face das
c( O povo, sempre fiel â causa commum da na9ão, Julg~ que nações pelo desejo que tem de VUI realizada esta upião tão innão se .deslisa da sua marcha representando os IDCOnVeDlentes dispensavei para consolidar as bases da prnsperidade nacional;
que podem resultar de qualquer providencia expedida, quando eutretanto o mais augusto peohor da infallibilidade destes senella encontre no local em que deve ser executada obstaculos a timentos é a pessoa do Principe Rdal no Brasil, porque nelle
esta idéa de prosperidade publica, que o soberano congl'esso reside a g' anüe idéa de toda aptidão para o desempenho destes
annunciou altan~ente a face da Europa, e que ati' o presente planos, como o pr~meiro vingador do s)rstema constitucional.
tem 5ido motivo da nossa flrme adhesão aos principios constlC( As provincias do Brasil, apparecendo nas pessoas dos seus
tnciooaes.
,
deputados em roda. do throno do Principe Regente, formaráõ
cc Na crise actual o regresso de S. A. Real deve se~ consrde- urna liga de interesses communs, dirigindo sempre a marcha de
rado como uma providencia'inteiramente funesta aos mteresses suas providenCias segundo a perspectiva das circumstancias,
,.
. sendo um dos seus objectos de empenho estreitar mais e mais
nacionaes de ambos os hemispherios:
cc Não, não é a gloria de possuu' um Pnnclpe da dynastla os vinculas de nossá fraternidade nacional.
reinante que obriga o povo a clamar pela sua resldenCla no
« ,se o motivo que as côrtes apresentão para fazerem regresBrasil, a vista do mesmo decreto que o chama aLém do atlan- sar S A. Real é a necessidade de instrucção de economia politico ; nós perderiamos com Iagrimas de saudade esta .glona que tica, que o mesmo Senhor deve adquirir viajando pelas côrtes
acontecimentos imprevistos e myst'lriosamente com~ma_dos nos da Europa, assignadas no dtlcreto, o povo jnlga qoe se faz
trouxerão, abrindo entre nós urna época qutJ pareCia nao es\llr mais necessario para a futura glorta do Brasil que S. A. Real
marcada pela Providencia nos nossos fastos, e ao mesmo tempo visite o interior deste vastissimo continente, desconhecido na
fazendo a ~mancipação do Brasil justamente na idade em que, Europa Portugueza, e por desgraça nossa examinado, con~e
possuído da indisputavel idéa de suas forças, começava a er- cido, descripto, despojado pelas nações estrangeiras, em cUjas
guer o collo para repellir o systema colonial: mas a perdâ desta cartas, como ultimamente na de Mr. La Pie, nós com vergonha
augusla posse é igualmente a perda da segur.ança e da prospe- vamos procurar as latitudes e as longitudes das provincias cenridade deste rico e vastissimo continente; amda avançamos ~ traes, a direcção dos seus grandes rios e a sua posição chorodizer respeitosamente que esta perda terá uma influencia mUi graphica, os justos limites que as separão umas das outras, e
immediata sobre os destinos da monarchia em geral.
até conhecer a sua capacidade para as riquezas de agricultura
C( Se os politicos da Europa, maravilhados pela resolu9ão de pela influencia das diversas superlieies que etlas oITerecem.
Sua Magestade o Sr. D. João VI em passar-se ao BraSil, reacc Portugal, considérando o Brasil como um paiz que só lhe
lizando o pr.ojecto que os hollandezes concebêrão qu~ndo era uti! pela exportação do ouro, e de outros generos com que
Luiz-XIV trovejava âs portas de Amsterdão, que Fehppe V tmha elle paga o que importão o;:; estrangeiro.s, esquecendo-se 9ue
na idéa quando a fortuna o ameaçava de entre~ar a He.spanha esta mesma exportação era resultado mais das forças physlcas
ao seu rival, que o illnstre Pombal premeditava quando o do Brasil, do que de estimulo das artes de industria, compritbrono da monarcllia parecia ir descer aos aby~mos abertos midas pelo mortifero systema cplonial e abandonadas a uma
pelo terremoto que Carlos IV jâ mui tarde de,eJou realizar; cé"a rotina, não se dignou em tempo algum entrat no exame
sim, se os politicas disserão que o navio quI' trouxe a.o BraSIl o de~te continente, nunca lançou os olhos sobre o seu thermomeSr. D. João VI alcançaria entre os antigos gregos maIOres hon- tro poliijco e moral para conhecer a altur~ em que estava a
ras do que esse que levou Jason e os Argonautas a Colcos,.o opinião pu.blica, e bem ~ostra agore pela mdlITerença coW que
povo do LHo de Janeiro julga .que o navi? 'lue recondUZir se annUOCla a seu respeito; é portanto de pnme,lra necesslda.de
S. A. Real apparecera sobre o TeJO com o pavilhao da mdepell- que o Priacipe Regente dê este passo tã0 vantajoso pa ra maIOr
dencia do Brasil.
desenvolvimento da vida moral e physica do Brasil.
cc Talvez que Sua Magestade, creando o Sr. D. Pedro Prin<l As côrtes da Europa, hOJe decahidas rlaquelle explendor
eipe Regente do BrasiL tivesse diante dos olhos estas lLDhas tl'a- que etlas apresenta vão em ?utras épocas, ainda conservã.o
çadas pelo celebre Mr. Du,Pradt: .
.
grandes sabios, famosos polltlcos; [lorém estas ~lasses se consl« Si le pass.agc du roi n'avait e~ lieu le Po;tugal perdaJt le derão mudas e paralysadas pelas dIversas facçoes que as comC( BrésiL de denx manieres: 10 par Lattaque qu eu auralent fall batem com urna pl'epotencia irresistivel: S. A. Real não encc les anglais, sous pretexte de guerre avec le Portugal sonmis
110je nellas mais do que intrigas diplomaticas, myste« am' français ; 20 par I'independance, dans la ql1etle 'ce grand contrara
rios cabalisticos, pretenções ideaes, projectos ephemeros,
cc pays, separé de la metropole par la guerre, ne pauralt man- partidos ameaçadores, a moral publica .por toda .a pa.rte corc( quer de tombe r, comme oot fait les col~nies eSl?agn~les,. et
rompida, os Iyceos das artes fJ das SClellClas na mais mlserave]
« par la même raison et avec le même succes. AUSSI est II blen prostituição, uma politiCa céga, concebendo e abortando, em
cc evielent que si jamais le soverain etabli au Brésll rep?sse en uma palavra, S' A. Real a~hara em.toda a Europa vestígios
c( pOl·tugal ii laissera derriere lui I'independance etabhe dans desse vulcãc:, que, rebentando ao MeIO-Dia, levou seus estra(C les comfltoirs de Rio de Janeiro. » •
.
gos além das t1has e dos mares.
(C Se a passagem do rei se não vel'lficasse, Po:~ugal perdia o
C( Não, não foi em crises tão fataes que viajârão o immortal
cc Brasil por dous modos: 10 por ataque que fanao os mglezes,
C( com o pretexto de guerra cóm Portugal submlltLido aos fran- creador do Imperio da Russia Pedro 1, e o grande Jilho de Maria Thereza José II, assim como outros prmcipes que voltárão
« cezes; 20 pela independencia que infallivelmente est~ grande aes
seus K·tados enriquecidos de conhecimentos que fizerllo a
(C paiz,' separado da metropole pela guerra, proclamal'la, corno
« fizêrão as Americas Hespanholas com a mesma razão e com prosperidade de suas mnnarchias. Depois que o interesse pas« o mesmo succcsso. E' logo bem evidente que se algum dia o sou a ser, como diz o abbade Condillac', a mola real dos gabinetés, a politica cemmeçou a eeconder sua marcha, e,quasi semC( soberano estahelecido no BrasiL voIlar para PortugaL deixará
.« após de si a independencia firmada em .todas as feitorias do pre as" idéas ostensivas são inteiramente diversas daquellas que
apparecem nos planos das negooiações.
« Rio de Janeiro. )J
cc E' bem de espeJar que o Principe herdeiro de uma monarcc Conhece-se qual é o estado de oscillacão e de di vergencia
em que estão todas as provincias do Brasil; o unico ceutro L,ara chia, olhada hoje com ciume pelas nações estrangeiras, não seja
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admiLLido a communicação dos seus mysLerios eleusinos, que I
veja .as novas Tyros e CarLhagos só pela pe'rspecLiva de su~ eco-I
nomla publica, e que se faça todo o empenho para desviar da
c0l!hecida agudeza de seu engenho a carta dQs interesses ministenaes.
cc Nas provincias do Brasil S. A. Real achará um povo que
o adora e que suspira pela sua presença; Das mais polidas CD,
conLrara homens de' tal~ntos bem dignos de serem admittidos
ao seu cODselho' em outras achará a expériencia dos velhos·
que o discipulo de XenofoDte encontrou n~s boccas do Nilo;
conhecera de perto as forças locaes deste lmmcnso palz, em
cujo seio ainda virgem, como diz o celebre MI'. De Sisn,oncli,
se podem perfilhar as plantações que nutrem o orgulho das
margens do lnJo, do Ganges, da anLiga Trapollana, e que obrigão o altivo Adamastor a se embravecer tautas vezes-contra us
Europeus.·
•
C( OS POV'lS experimentaráõ estes estimulos de enthusiasmu e
de brio que inspira a presenç,a creadora de um Principe ; sobre
todas as vantagens, emlim, S. A. l-l.eal terá uma ljlle não é.pequena: conhecer por si mesmo a herança de sua ~oberaDld, e
não pelas iDformações dos governadores que ludo achão lDculto,
atrazado, cem obstaculos difficult,·sos ou inveuciveis, para se
desculparem assim da sua innação, ou para depois mo~trarem
em grande mappa colorido o pouco que lizerão, deixando entre
as sombras as concus:.ües violenLíssimas que solfrêrão as victimas de seu despotismo.
.., ..
cc Tal é a idéa que o nosso mSlgnc VIeIra o(Jerece em_suas
cartas, quando annalysa a conducta destes regulos de bastao de
ferro, praga tão funesta ao Brasil, ou ainda mais do que o
.
mesmo sY5temll colonial.
« Sendo, pois, esta viagem de tão grandes consequenclas
para o progressivo melhor·1mento do Brasi~ fica demonstrada
a sua importancia e a sua ne«essidade; os conhecimentos adqUIridos por S. A. Real, sendo confrontados com os voLos daquelles
que possuem a verdadeira estatisLica do Brasil, s(1rvir:lõ llJuito
para orgaDisarem o plano do regimen que deve reanimar a sua
vida ph)'sica e moral.
,
.
C( lia uma distancia mui considerave! entre o meIO-dia da
Europa e o meio-dia da America ; a natureza humana aqui experimenta uma mudança sensivel, um novo céo, e por isso
mesmo urna nova inlluencia wbre o caracter de seus indi viduos; é impossivel que povos olassificados em opposição pbysica se possuo reunir debaixo do mesmo systema de governo:
a industria, a agriculLura, as artes, em geral exigem no Brasil
uma legislação particular, e as bases deste novo codigo devem
ser esboçadas sobre os locaes onde depois hão de ir ter sua
execução.
(( Se o Brasil, agrilhoado em sua infancia e com mui'poucas
homeDageDs na sua mocidade, avançou rapidamente através
das mesmas baneiras que tolhião sua marcha, quanto não avançara depois de ser visitado e perfeitamente conhar.ido pelo
"?rincipe herdeiro da monarchia, que na sua passagem verá a
Justiça que se lbe fez, tirando'se-lhe as argolas coloDiaes e dando-se-Ihe o diadema?
(( O povo do Rio de Janeiro, tendo em vista o desempenho
deste projecLo verdadeiramente philantropieo, e conhecendo
que S. A. Rea! annuncia O mais energico entbusiasmo em realiza..l15, com granae vantagem da nação em geral. não póde.
portanto, convir no seu reg.resso,. e, julgando que u~m dito
quanto ba~ta para que V. S. laça ver a S. A. Real a delicadez!l
com que o mesmo Senhor se deverá haver nas Cll'cumS1auClas
ameaçadoras no horisonte politico do Brasil, espem ser attendido na sua representação, de cujas consequencias (não o sendo)
o me mo povo declara V. S. respoDsavel; igualmente espera
que o soberano cODgresso ~ re~eba, e a considere corno um maDifesLo da vontade de lrmaOS mteressados Da prosperidade geraI da nação, no renovo de sua mocidade e de sua gluria, que
sem duvida não chegará ao zenith a que espera subir, senão estabelecer uma só medida para o interesses reciprocus dos dous
hemispberios, attendendo sempre ás diversas posições locaes de
um e outro.
« Sendo, portanto, de esperar que todas as provincias do
Brasil se reunão neste centro de idéas logo que se espalhe a li·
songeira noticia de que se não verificou o regresso de S. A.
Real, o povo encarrega a V. S. <.le1·azer ver ao mesmo Senhor
a absoluta necessidade de ficarem por agora suspensos os d0l!s
decretos 124 e 125 das cOrtes, porque ~lão se póde presumIr
das publicas intenções do soberano congresso que deixe de acceder a motivos tão justos, e de t}io gl'andes relações com o bem
gel'al da nação. Rio de Janeiro, em 29 de Dezembro de 182t.
C( (Seguem-se as assignaturas.) »

vem por esLe implorar a VV. S8. para que se dignem, como
di~nissimos representantes. do povo, ac~iLar e levar estas supplicas a presença de S. A. Real, como Ja fizerão em uma-er
(ti~a faUa em Abril a Sua Magestade, falia que Dada deixa a eseJar, e que em resposta, e para nossa consolação, tivemos o
decreto e instrucções d1l22 de Abril.
cc Os supplicantes, 111m. ~enado. per uadidos com os mais cidadãos amigos do socego e boa ordem que o reino do Brasil se
conservaria sempre regido pelo primogeDito ou successor do
throDO por.tuguez, como foi assentadu em um conselh de Estado em Llsboa no mesmo anno de JS07, e que depois da chegada de Sua Magestade pelas interessantes razões politicas, o
elevou á cathegoria de reino, que estas razões farlão que o augusto cODgresso das cOrtes tomassem em consideração o reuDilo para melhor o conservarem adhcrente a Portugal; vemos
o contrario que di videm-D'o pm governos prüvinciaes independ~ntes e arbitra rios, e só (tom recursos as cÔrtes em tão longa
dlstaocia·.
« Todo o bom senso treme, !11m. senado, quando ponderão
n.a anarchia inevitavel que ameaça a tudo o Brasil, e que annunela futuros tristes e desastrosos; por isso VV. SS. tambem devem cooperar para evitar esta desordem, e a quem os supplicantes instão e protestão pelos acontecimentos que por esta fatta
sueceder, e reprpsentão que estão promptos a prestar para a
q,onservaçãn de S. A. Real, como regente de tndo o Bl'asil na
conformidade do ci~a,do decreto e instrucções, os seus serviços
pessoaes, como miliCianos, e os seus bens na contribuição de
qualquer suhsidio que para isso fôr preciso.
cc E certificados qMe este é o meio de DOS conservar o socego,
assim o supplicão li VV. S8., a quem Deos guarde. Rip, 2 de
Janeiro de IS:22.-E. R. M.
cc (Seguem-se as assignaturas.) »

I

« lllms. Srs. do senado.-O corpo de.negociantrs·e ofliciaes
de ourive- desta côrte abaixo- as ignado , antel'endo as de graças e miserias que succederaü pela retirada de S. A. Real de ta
nobre capital, que teve a honra de acolher e receber a Sua
l\lagestade e toda n familia real, com agrado e satisfaçãO, em
.eu seio, quando, pela sorte de Portugal, o deixarão em 1807,

•

DIA

9 DE

IA ·.ElRO DE

1822

Amanheceu, emfim, aquelle magestoso dia, e,
logo pela manhã, reunirão-se os bon homens desta
cidade na sala das sessões do senado da camara,
que era ~ntão no consistorio da igreja do Rosario,
que serVIa de Sé. As 9 horas da manhã já o pOVO
era muito, e cobria as ruas c os largos immediatos
ao consistorio.
A's ii desceu a camara municipal, composta
naquelle dia dos membros ,que sarurão c dos membros que entravão, e com o estandarte em frente,
sob a presidencia de José Clemente Pereira.
O prestito era numeroso ;' todos em grande gala,
cabeça descoberta, em duas alas, forio descendo
pela rua do Ouvidor, em passo lento, até ao paço
da cidade, onde o Principe Regente tinha determinado receber aquella importante represen tação feita
por mOLl0 tão soleilllle, e até então desconhecido no
Brasil.
Até hoje se não fez outra igual.
Os bomens bons do Bio de Janeiro, seguros da
sua consciencia e confiando nos seus direitos, desarmados e sem nenhum acompanhamento "le fOI'ça
material, marchárão pelas ruas desta cidade, então
opprimida pela força bl'llta) e sem nada temerem,
forão depositar nas mãos do Principe a representação do sllbdito fiel e do cidadão honrado. Farão
dizer ao Principe que, e elIe obedecc.:ise aos subversi\'os decreto$ da côrte de Lisboa, ficaria res- pousa vcl a Deos e aos bomens pelas con equencias
desse seu desacerto.
Ao senado da camara rellnio,se o coronel Carneiro, da 'província de S. Pedro do Rio-GI'ande do
Sul. E te coronel não tinha llIi são e 'pecial, mas
acbava-~e süfficientemente autorisado para falIar
em nome de sua provincia.
O Principe Regente recebeu, ao meio-dia, na sala
do throno do paço da cidadfl a esta importante deputação do povo da provincia do Rio do Janeiro.
O presidente da camara, depois de fazer a Sua Alteza um respeitoso cumprimento, leu o seguinte
discurso:
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Senhor. - A sahicla de V. A. Real dos Estados do
Brasil será o fatal decreto que sanccione a indepencleneia
~este reino! Exige, portanto a salvação da paU'ia' que
V. A. Real suspenda a sua ida até nova determina~ão do
soberano congresso.
(( Tal é,Senhor. a importante verdade que o seuado da
camara desta cidade, impellido pela vontade do povo, que
representa, tenl a honra de vir apresentar á muito alta
consilferação de V. A. Real; ('umprc demonstra-la:
O B!'asil, qne em 1808 via nascer nos vastos hori ontes do Novo Mundo a primeira aurora da snaliberdade...
o Bl'Usil, que em 1.815 obteve a carta da sua emancipação
politica, preciosa dad h'a de um rei benigno... o Brasil,
finalmente, que em 18'21, unido ú miü palria, lilho tão
valente, como fiel, quebrou cQm elIa os ferros do proscripta de potismo... recorda semple com horror os dias
da sua escravidão recl'm-passad,l.... teme perder a liberllade mal segura que tem principiado a gostar... e receia
que um futuro envenenado 1.l precipite no estado antigo
de suas desgraças,
II E'
mIJo claquella recordação odiosa, daquelle temor
e deste receio, o veneno, que a opiniilo publica se apressou a lançar na: carla de ld do 1." de Outubro de :18'2'1,
porque se .Ihe antojou que o novo systl'ma de governos
de juntas provisnrias, rom generaes elas armas indepenâeutes ãellas, sujeitos ao governo do reino, a este só responsa\els e ás cõrtes, tende a dividir o Bra ii e a desarma-lo, para o reduzir ao anligo estado de colonia, que só
"is escl'iII"OS podem tolerar, e nunca a L!l1l povo livre, que,
se pugna pelo ser, nenhuma força existe capaz de o supplantar.
« E' filho das mesmas causas o veneno que a opinii:Lo
publica derramou sobre a carta de lei do mesmo dia, mez
e auno, que decretou a sahida V. A. 1\eal, porque entendeu que este decreto tem por vistas roubar ao Brasil o
centro da sua unidade politica, unica garantia da sua Jij)erdade e ventura.
(( E' filho das mesmas causas o dissabor e o deseontentamento com que o povo constitucional e fiel ouvia a moção da extincção dos tribunaes deste reino, porque desconfiou que Portugal.aspira a reedificar o imperio da sua
superioridade anliga, impondo-lhe a dura lei da dependencia, e arl'ogando-se todas as prerogalivas de mãi, como
se durasse ainda o tempo da sua cautela exlincta, sem se
lembrar que este filho, emancipado já, não póde ser privado com justiça da posse de <Iireitos e prerogativas que
por legitima partilha lhe pcrlencem,
(( E' filho da mesma causa o reparo e susto com que o
desconfiado brasileiro via qhe no soberano congresso se
principiárão a determinar negocjos do Brasil, sem que estívesscn( reunidos todos os seus deputados, conLra a declaração solemne do mesmo soberano congresso tantas
• \ezes ouvida com exaltado applauso do povo Drasileiro,
porque julgou acal)ada de UD;la vez a consiLleração até enIão politicamente nsada com esta importante parte da
monarchia.
« Tal é, Sr,lIhor, o grilo da opinião publica nesta pro\'incia. Corramos as vistas ligeiramente ~obre as oulras, e
que se pólie esperar ela sua cOtlducta?
Pernambuco, guardando as materias primas da inde·
peneleucia que proclamou um dia, LUallograda por immalura, mas não extincla, quem duvida que a levantará de
no\'o se um centro proximo de união 191ilica a não
prender?
(( Wnas principiou por allribuir- e um poder deliberaLivo, que lem por fim examinar os decretos das cl'lrles
oberanas, e negar obediencia áquelles que julgar oppostos aos seus interes~es: ja deu acce so mllitat'es, trata
de allerar a lei dos dizimas, tem enlrado, segundo dizem,
110 projecto de cunhar moeua ... E que mais faria uma [11'0vineia que s tivesse prodamado independente?
(( S Paulo sobejamente manifestou os sentimentos liHes que possue n~s politicas instrucções que ditou aos
seus illustres ·deputados. ElIa abi corre a expressa-los
mais positivamente pela voz de uma depulação, que se
apressa em apresenlar a V. A. Real uma representação
igual a deste povo!
(l

(l

(l

(( O Rio-Grande de S. Pedro do Sul vai significar a V. A.
Real que vive possuido de sentimentos ideulicos pelo
protesto desse hourado cidadflo que vêdes incorporado
'1 nós.
(( Ali! Senhor, e será passiveI que estas verdades, sendo
tão publicas, estejão fóra uo conhecimento de V. A. Real?
Será passiveI que V. A. Real ignore- que um .partido republicauo, mais ou menos forte, existe semeado aqui e
alli, em muitas das pl'(nlincias do Brasil, por não dizer
em todas eHas? ACaSO os cabeças que entervierão na explosão de '1807 espirárãojá? E se existem, e são espiriLos
fOl'les e poderosos, como se crê que tenhão mudado de
opiui.;[o,
(( Qual outra lhes parecerá mais bem fundada que a
sua? E não diz uma fama publica, ao parecer segura, que
nesta cidade mesma um ramo deste partido reverdeceu
com a esperança da sahida de V. A. Heal, qLle fez tenta,.tivas para crescer e ganhar força, e que só desanimou á
vista -da opiuião dominante de que V. A. Real se deve demorar aqui pilra sustentar a união da patria?
(( Não é notaria constaute que vasos de guerra estrangeiros visiLilO, em numero que se faz notavel, todos os
portos do Brasil? E não se diz que grande parle destes
perteO"e a uma nação livre que protege üquelle partido, e
que outros são observadores vigilantes de nações elllpreheudedoras?
(( Não foi, finalmente, quando preparavão a sua conslitl1ição politica que a Polonia se via talada pelas armas
dos emulas da sua fulura gloria, e a Hespallha por falta
de politica perdeu a riqueza qas suas Amcricas?
(( E se de tudo é re ultado certo que a patria está em
perigo, qual será o remedia lambem achado que a salve?
A opinião publica, esta rainha do mundo poderosa, que
todos os negocias polilicus governa com acerto, o ensina.
(( Dê-se ao Brasil um centro proximo de união e actividade; dê-se-Ihe uma parte do corpo legislativo e um
ramo de poder exer:ulivo, com poderes competente, ampIos, fortes e liberaes, e tão bem ordenados, que, formando um só corpo legislativo e um só poder executivo,
só umas côrles e só um rei, possa Portugal e o Brasil fazer sempre uma familia irmã, um só povo, urna só nação
e um só Imperio. E não oITerecem os governos Iiberaes
da Europa exemplos semelhantes? Não é por e te systema
di\ino que a Inglalerra eon erva unida a si a sua 11'landa?
« Tllas, emquanto não chega este remedia tão desejado,
como necessario, exige a salvação da patria que V. A.
Real viva 1)0 Brasil para o conservar unido a Portugal.
Ah! Senhor, se V. A Heal nos deixa, a desunião é cerla.
O panido da independencia, que não dorme, levanlani o
seu imperio, e em tal desgraça, oh! que de hOl'l'ores e
de sangue, que tenivel scena aos olhos' de todos se levanta!
(( Demorai-vos, SenhO!" enlre nós até dar tempo que
o soberano congres. o). já informado do ultimo estado das
cousas neste reillo e da opiuião que neHe reina, receba
as representações humildes deste povo constiiul:lOnal e
fiel, unidas ás das mais provincias Dai tem[1o a que todas carrão para este centro de uuidade; que se ellas vierem, a pali'ia será salva, aliás sempre estará em perigo.
Dai afago os votos dos seus filhos do Brilsil.
(( Façamos justiça á sna boa fé, e veremos qne as cartas
de lei do l° de Ontubro de 1821, que a tantas de confianças tem daelo causa, farão diladas sobre o estado da
opiuião que a esse lempo dominava dcste reino. Quasi
todas as provincias declarárão mui positivameute que
nada qUl'riilO do governo do Rio de Janeiro e que só reconhecião o de Lisboa. V. A. Real o sabe, e V.. A. !leal
mesmo foi obrigado il escreveI' para lá que não podia conservar-se aqui por falta de representação politica mais Ji~itada que a de qualquer capitão-general do governo ano
ligo.
Apparecêrão além disto nesta cidade dias aziagos! I
Corrêrão vezes envenenadoras, que nem a pureza da conducta de V. A. Real a todas as luzes conhecidamenle
constitucional perdoárão. Desejou-se (sou homem de ver.

I(

DAS CONSTITUIÇOES
dade, hei de dizê·lo), desejou-se aqui, e escreveu-se para
lá, que V. A. Real sahisse do Brasil.
(( Dado estes factos, que são positivos e illllubilaveis,
que outra idéa se podia então a[Jresenl~lI' ao sober~no
congresso que não fosse a de mandar 'etu'ar do llrasJl a
augusta pessoa de V. A. Real?
II Mas hoje que a opinião dominante tem mudado e tem
principiado a manifestar-se, com sentimentos que os I'erdacfeiros politicos poSSUirão sempre; lLOJe que lodos querem o gOl'erno de V. A. Real, como rellledio unic.o da salvação contra os partidos da intlcpendenCla; bOle que se
.tem descoberto que aquellas declarações ou na~cêrão de
calculos precipitados, filhos da occasião e do adiO noce~
sario que todas as provincias tinhão ap governo ~o l~o
de Janeiro, pelos males que de cá lhes forão, ou ll\erao
talvez por verdadeiro fim abrir os pl'imeiros passos para
uma premeditada independencia absoluta, hOJe, finalmente, que lodas vão caminbando para ella, meus oU menos, é sem dtlVida de esperar que o soberano congresso,
que só quer a salvação da palria, conceda, sem lJesl~ar,
aos honrailos brasileiros o remeilio de I1Ill centro prOXHno
de unnidade, que com juslic:a lhe requerem.
(( E como se' poderá uegar ao Brasil tão justa preien·
ção? Se Portugal acaba de manifeslar aos soberanos e
povo da Europa que entre as ponder?sas e justificadas
causas, que produzirão os memoral'ClS acont.ecnnentos
que alli li l'erilO luga): noó I egeneradores diaS 24 de
Agosto e 15 de Setembro de '1820, foi prineipal a da 01'phandade em que se achava pela ausencia de Sua Magestade o Sr. rei D. João VI por ser conhecida por lodos a
impossibilidad.:: de pôr em marcha regular os negocios
publicos e parliculares da monarchia, acllando-se collocado a 2 000 leguas o centro de seus movimentos, que
razão de difTeronça exisle para esperar que o ?3rasil, pa'decendo os mesmos males, não busque mais tarde vil
mais cedo os mesmos remedios? E não será mais acertado conceder-lhe já o que por força se lhe ha de dar?
(( Taes são, Senhor, os votos deste povo, e protestando
que vive animado da mais sincera e ardente vontade de
permanecer unido a Portugal pelos vinculos de um pacto
social, que, fazendo o bem geral de toda a nação, faça o
do Brasil por anneis de condições em tudo iguaes, roga
a V. A. Real que se digne de os acolher benigno e annuir
a elles, para que aquelles vinculos mais e mais se estreitem o se não quebrem... por outra fôrma o ameaçado
rompimenlo de independencia e allarchia parece eerlo e
inevilavel. ))
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S. A. o Sr. D. Pedro appareceu a urna daE janellas, aonde fui saudado pelo povo no meio dos mais
VIVOS transportes de aler-:ria. O Principe, commovida, disse enlão ao povo-que lhe tinha dr rccommendar ttniào e tranquilhdade.
'
A depulação do povo 'do Rio de Jalleirtl roJlou á
casa do sellado da c~mara pelas mesmas l'UêI~ por
anele atravessou, e nella cbegando lavrou o seguinte
aula:

Anta de vereação do dia 9 de Janetro de 1822
. cc Aos 9 dA Janeiro de 1822, nesta cidade de S. Sebastião do
Rio de Janeiro e paços do concelho, aonde se ar:bavão reuuidos
em actos de vereação, lia fúrma do seu regimento, () juiz de
fúra presidente, vereadores e pr•.curador do senado da camvra abaixo-assignados, por parte do povo desta cidade [orão
apresentados ao ml·smo senado representações que toda se dirigem a requerer que eSJ.e leve â consideração de S. A. Real
que .d~seJa que suspenda a sua ~ahida pal'a Portugal pur assim
o eXIgir a salvação da patria, que e lá ameaçada de imminente
perigo de di vi ão pelos partidos que se temem de uma independencia ahsoluta, até que o soberano congre so possa ser
infurmado dc,tas novas clrcuDlstancias, e á vista della acuda
a este reino com um remedi o prompto, que seja capaz de salvar a patria, corno tudo melhor (:nnsta das mesmas representaçõe que se mandárão registraI.
cc E sendo vistas estas representações, e,tando presente- os
homens bons desta cidade, que têm andado na governança
deUa, para este acto cOl:vocados, por todos foi unanimemente
accordado que eHas continbão a vontade unanime de todo o
povo, e que urgia que fossem imll1ediat~mente apresentados a
S. A. Real.
cc Para este fim sahio iOlmediatamente o procurador do senado da camara, encarrl>gado de annunciar ao mesmo Senhor
esta deliheração, e de lhe pedir uma audieucia para o sobl edito eITeito. li: voltando com a resposta de que S. A. Reat tinha
designado a hora do meio-dia para receber o senado da camara no paço desta cidade, para alli sabio o mesmo senado ,is
11 horas do dia, e sendo apresentadas a S. A. Real as sopreditas representações pela voz do pre>idente do senado da camara,
que lhe dirigio a falia; depois deJle o coronel do estado-maior,
ás ordens do governo do Rio-Grande, Manoel Carneiro da
Silva e Fontoura, que tinha pedido licença ao senado da I',amara para se unir a eJle, dirigio a falia ao mesmo Senhor, protestando-lhe que os sentimentos da promcia do Rio-Grande
de S. Pedro do Sul erão absolutamente conformes ao~ desta
provincia.
« E no mesmo acto João Pedro de Carvalho de l\1oraes apresontou aSA. Real urna carta das camaras de Santo Antonio
de Sá e Magé contendo iguaes sentimentos. E S. A. Real dignou-se responder com as expressões seguintes:
cc Convencido de que a presença da minha pessoa no Bra iI
cc mteressa ao bem de toda a nação portugneza, e conhecido
Terminado o discurso, que tinha por fim dar conta cc que a vontade de algumas provin.:ias assim o requer demoda sua missào, de que o senado da -camaru estava en- cc rei a minha sahida até que as cOrte e mpu augu to pai e Secarregado, leu-se o manifeslo do povo do Rio de Ja- cc nllor deliberem a este respeito, com perfeito conhecimento
cc das circumstancias que têm occorrido. »
neiro, (lue era o fundamenlo daquelle solemne acto.
cc Fei e ta resposta de S. A. Real seguida de vivas da maior
O eOl'onel Carneiro deu a sua palavra ue que esta va ati fação, levantados das janellas do paço pelo presidente do
senado
da oamara, e repetidos QHlo immemo povo que estava
habilitado para affil'mar ao Pl'incipe que os habitantes ela sua hel'Oica provincia linbão a esle respeito reunido no largo do mesmo paço, peh\ ordem seguinle:-Viva
a religião 1- iva a constituição l-Yivão as cclrtes l-Viva
os mesmos sentimento que os habitantes do Rio de el-rei constitucional l-Viva a união de Portugal com o Brasil!
Janeiro.
cc findo este acto se recolheu o senado da camal a aos paço!,
O Prjncipe, do alto do Lhrono, clirigindo a pala- do concelho, com os cidadãos e o mestres do povo qne o
acomlJanhárão, e o sobredlto coronel da pruvíncia do Riovra ao presidente do senado, articulou eslas merno- Grande do Sul. E de tudo para constar e mandou lavrar este
raveis palavras: Gomo é para bem de todos e felici- terlllo, que todos os sobredito assignárão comigo Jo_é ~Jartins
dade geral da naçào, estou prompto; diga ao povo Rocha, escri,'ão do enado da camara, que o e.crevi.-José
Clemente Pereira.-l"ranr.isGo de Souza r1e Oliveira. -Luiz José
que FICO.
Vianna Gurgel do Amapal e Rocha -Manoel Caetano Pinto.O procllrac!Gr do senado da camara, desenrolando Antonio Alves de Araujo.-Josl~ Martins Rocha.
enlão de uma das janellas da sala do thl'ono o escc Declaração.-Em lugar das palavra de S. A. Real, que
tandal'te do mesmo senado, o presidente dnIle, da menos exactamente se lançárão no termo supra, devem sub titUlr-se as seguintes, que são as verdadeiras: cc Com,) é para
mesma janella, repetia em alia voz a resposta do « Lem de todos e felicidade gel aI da nação, estou prompto;
Principe: c( Como é para o bem de todos e felici-· cc dig,l ao povo que fico. )) E logo cb gando S. A. Real ás vadade gel'al da nação, estou prompto ; diga ao povo randas do paço, di-se ao povo: « Agora só tenho a recommen« dar-vos união e tranqUlllidade. » E para constar se mandou
que Fico. )
.
b '.
.,
fazer a sobredita declaração. Era, dia, mez e anno ut supra.
O POVO, que era mUlto e co nt toda a praça, 1e- Eu José Martins Roeha escrivão da camara o e crevL-José
cebeu com immensa alegria esta l'esposta do Prin- Clemente Pereil a.=Fran~isco de Souza de Oli'veira.-Luiz José
cipe, e na força do seu enthusiasmo, e ao som dos Vianna Gu,,!~el do Amaral. e Rocba. (Seguem- e 61 a igna.
t't
.
d'
.
ê turas.
)
m,t1?re~ e es rep1 osos VIvas, pe Ia que querIa V r
« Está conforme.-No impedimento do ecretario, Alhan,
O Prmmpe.
Frederico de Menezes Drumruond. »
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A' noite: a. maipr parte da cidade se illUll1inon'j hyb~ uma infor~ação, que (~e. mim exigio ~m llma das

Príncipe Joi ao theatro onde recebeu nova ovado
a 'adR . do '
çao
povo gl., .Cl ' . '
..
T
J
ND rn.esn~o dw 9 de J,melro o Prmclpe escre, eu
a seu PUl, (hzendo-Jhe :

sessoes· passadas,. IStO_ e, .se eXlst.e na secretana da guerra
alguma communIcaçao do presIdente da Parahyba sobre
o movimento de tropa, e despeza feita com este mesmo
movimento por f'cca,ião de elei<:ões. Devo informar ao
nobre deputado que nada exisLe.
•
« Talvez, SI'. presidente, devesse deixar seml'esposta
« 1\len. pai e . meu Senhor.-Dou par~e a Vo,sa Magest~de algumas observações que o nobre deputado POI' S. Paulo,
que_ n6 Jla de hOJe, ás 10 horas da ma~ba, recebI uma. partlCl' que fallou na ultima sessão; fez sobre o meu discurso;
paçao do senado da cdma~a, pelo seu plocurad~r:' que aS cama- mas em dous ponLos principaes em que tocou o nobre
ras nova e velha se acbavao reuDldas e me peJIao uma áudlen-.
"
' .. ,
',.
J ._
cia; respondi que ao m,\lio-dia podia vil' o senado que eu o dep,?tado n<iO posso delx,u de JazeI algumas o )sel
receberia.
vacoes,
« Veiu o scnado, que IL ... fez uma falia mui respeiLosa, de
~I O nobre deputado, por occasião de uma declaraçiio·
que remelto copia '(juuta com o auto da camara) a Vossa iVl?- que eu fiz de ter tido a principal parle na representilçãD
gestadc, e, em summa, 'ra que, logo q.ue desamparasse o I!rasll, para a convocaçao de uma assél1lbléa no Brasil, disse
ell y se tomana lI1dependent~, e licando el~ elle perSI tma que enLendêra que eu me referia ao dia 9 de Janeiro,.coumdo a Portug!\t: Eu respondI o se~ulnte o-Como é para bem
oecido 111310 dia dO-FIca-e que a ser assim queria
de todos e feliCidade geral da naçao, eslou prom pto ; diga ao n
' , ' . ' ,
povo que FICO.
reclamar, p,?rque ~ glorw .~e preferencIa pertcncIa a
« O presidente do senado assim o fcz, e o povo correspon- S. Paulo e nao ao hlO de Jallell'o. _
_
deu com immensosvivas, cordialmente dadus a Vossa Mages« O nobre deputado com mUita rflzao desempenha o
tade, a mim, li uni;io do Br'as)\, a Po~tugal e á constituição. Oe- seu omcio de bom procurador dos paulistas; mas ha der
pois' de tudo .-6occgado. da mesma Janella em que estive par;1 permitLir-me que, como procurador dos fluminenses, eu
receber, os VIV~S, dIsse ao I?ovo:.- Agol'a só tenbo a recom· ehame a sua aLlençfto sobre alguns factos, dos quaes se
mendar-vos_uUJao e t~anqullüdade-, - e nsslm Gndou este acto. deduz que 'I pl'ioridade (se priori~adc llOuve) pertence
(I De entao por dIante os habllantes têm mostl'ado de Lodas
.'. ,
. 7
•
as fórmas o seu agradecimento, assim como eu lenho mostrado ao~ flummense,s. A mim me ~arece, na COopeHlçao p~l a
o meu p r vêr que tanto me,amão. Remetto incluso a Vossa a lOdependencla, a gloYla é Igual para tod'ns as,pI:ovmMagestaue o auto feitr} Pl'hrcamara, na fórma da lei, e estima- cias; mas se (: necessano que alguem tenha a pl'lol'ldade
rei que Vossa Magest,ade o mande .apresentar às côrtespara oa de permiLLir-me o nobre deputado que o conLeste, e
seu perfeIto de~envo!Vlmento e mteUlgeuCla. RIO de Janell'o, 9 que diga que elIa pertence aos fluminenses (apoiados).
dll Janeiro de 1~22.-D. PEDRO. »
(( O nobre deputado conhece, e não ha duvida, que a
Editaes.
representação por parte da provincia do Rio de Janeiro
te\'e lugar om 9 de Janeiro de 1822, e que a representa« O senado da camara julga de seu dever annunciar ao povo, ção por parte da de 5, Paulo teve lugar dias depois...
desta cidade que hOJe, ao m~io-dia, pôz na presença de S. A.
(I O 57'.
Andrada lIfachado diz algumas palavras, qu~
Real o Principe Regente do Brasil as representaçõe que lhe di.: não ouvimos,
rigio, e que o mesmo Senhor se dignou annuir a elia, dando a
« O S1', Clemente Pereira. - Perdôe-me; a represenresposta seguin~'~
« Convencido de que a presença de minha Pessoa no Brasil tação teve lugar dias depois de 9 de. Janeiro: é- verdade
(( interessa ao bem de toda a nação portugueza, e conhecendo ql:le já nós esperavamos a deputação de S. Paulo, e alguns
« que a vontade de algumas provinêJas assim o requer, demo- preparativos se fizerão para receLê-I3 ; mas o facto é que
« rarei a minha sahida até que as côrtes, e meu .augusto pai e eUa não póde cbegar aqui enão depois do dia 9...
'
« Senhor, deliberem a este respeito, com perfeito conheci·
(( Mas o no!:n:e deputado quer que a representação seja
« mento das circurtistancias que têm concorrido. »
datada do dIa da .deliberaçflO do governo de S. Paulo, e
« E para que ,sejá completa a gloria deste dIa recommt:II;da o
mesmo senado a todo este povo que descanse de hOJe em dIante não do em que foi apresentada; pois bem, aceito a declana sua yigilancia, e que deixe ao governo a disposição das pro- ração do nobre deputado, e desejo que se escreva nos
videncias necessarias, porque, não podendo rtlsuttar de uma annaes da historia que o nobre deputado quer so conte
conducta contraria seIJâo anarchia e desordem, virá a cahir nos a pl'ioridade do dia em que se tomou a deliberação em
mesmos males, que, pelo passo que acaba de dar, deseja evj- cada uma das provincias.
tal'. Rio de Janeiro, em vereação de 9 de Janeiro de 1822.(( A de S. Paulo é marcada pelo JIobre deputado no dia
José Maria Rocha. »)
3 de Janeiro, porque foi quando o governo da provincia
« O senado da camara, tendo publicado bonter).), com nota- se dirigio :\s municipalidades, participando-lhes a delibe;vel alteração de palavras, a resposta que S. A. Realo Principe ração do governo ou convidando-as para cooperarem...
Regente dó Brasil se dignou dar á representação que c povo
(( O Sr. Andl'ada Mt~chado (ainda não o ouvimos).
« O Sr. Clemente Pereil'a.-Pois bem, ainda mesmo
desta cidade lhe dil'lgio, d~clara que as palavras originaes de
que o mesmo SeDIJor se servlO forão as seguintes:
- como quer que seja, o nobre deputado ha de ter lem« Como é para bem de to~os e felicidade geral da nação, es- brança de que em 22 de De?embro de 1821 sabio um com« tou promlJto ; diga ao povo que fico. »)
.,
d
« O mesmo senado espera que o rcspeitave! publico llJe des- mlssal'lo, rnàn~a o do Rio de Janeiro ao go\'er~o .de
culpe aquelJa alteração, protestando que não fOI voluntana, 5, Paulo, COll\'ldafJdo para .coopel:ar a ficada do Pl'll1?lpe
lUas unicamente nascida do transporle dc alegria quc se apode- H.egen~e: fOI OSI'_ Pedro DIaS, hOJe !TIarque~ de Quolxerou de lodos os que esta vão no salão das audiencias, sendo lão ramoblllJ. E no dia ~O saldo daqui para Minas outro comdesculpavel aljuella falta .de toda~ as pcssoas -que acompanhá-I missario lambem por parte do Hio de Janeiro, en'caITerão o mesmo s~nado, nao tlverao dUVida em declarar que a gado ele igual comD1is~ão: foi o Sr. Paula Barbosa da
expressão do edItal que se acaba tle publicar fôra a proprla de Silv')
S_ A. Real, com alguma pequena dl1fercnça.-Rio de Jaueiro:
' ."
.
.
10 de Janeiro Je 1322.-0 juiz dc fón presiLLente, José Cle·
(( Um seJ!hor,-FOI o Sr. conego Janual'lo.
mente Pereira. »)
(( O Sr, Clemente Pel'eiru.. -NfIO, senhor; esse foi para
a ac.clamação ; rston bem certo nos factos: foi o SI'. Paulo
. DISCUIISO DO SR. JosÉ CLEnlENTE PEREIRA SOBRE O
Br.rbosa. Em virlude destas enviatul'a aconteceu qu P al~uns povos de l\\inas Il}andárão as sllas rrpresentações
PATRIKBCllADO DA INDEPENDENOIA DO)lRASll,
com daLa ele Dezembro (eu quero dar as min-eiros a parte
(Segttn~a parte da ordem do dia: disêussão do a1~t 1 da da glo!ia que lhes pel'lence). A villa dfl Barbacena enviou
. ,
. *
a sua represenLação, datada de 27 de Dezembro; a cap7 oposta do govel no, {ixando.a força ~e ~el ra) ( ).
mara de Mariunna enviou tambem a sua, com data de 2
de Janeiro.
.
« O S.R_ CLEMENTE PE,REIRA (ministl'o da gue7'1'a ).
(( MiJs' no lHo de Janeiro foi este negocio tra tado com
-Pnmell'O que tudo darei ao nobre deputado pe.la Para- muita antecipação, e. convem que se dê o seu a seu dono.
Devo declarar que os primeiros que 'se lemlm.írno desta
("') Vide Jornal do Commercto II. 152 de quarta-feira med ida, ao menos que a fizerão sentir e levar a elTeito,
1.6 de Junho lIe 1841.
forão o SI'. José Mariano e o Sr. José Joaquim da Roclla.
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DAS CÓNSTITUIÇÕES
« O Sr. Andrada Machado.-E' verdade.

(( O Sr. Clemente Pereira.-E isto antes do dia 1.5 do
mez de Dezembro..'. isto creio que até anda impresso, e
tanto que se me faz crime, porque não fui dos primeiros
8 .concordar .com a medida, como se nle represenJava.
O Sr. J.osé Mariano foi á minha casa, por ser então eu
presidente do senado da cam ara, communicar-me a resolução em que se acha vão de- pedir ao Principe Regente
do Brasil que quizesse ficar no Brasil, pOJ'que assim convinha aos interesses do paiz.
•
I! Nessa occasião eu disse que julgaya de nccessidade
a ficada do Principe, mas que julgava pl'udente que o
Rio de Janeiro fizesse a "epresentação só por si, porque
não havia forca neeessaria, muito mais existindo no Rio
de Janeiro umil força portugueza assás furte, que, como o
_ nobre deputaLlo sabe por informações, até nos amea~ou
com as armas.
« Tratava-so de nomear então um governo, esse go1'61'110 de Ires cabeças, governo que o Brasil não queria,
6 contra o qual eu me linha pronunciado, e por isso
foi-me objectado-se o govemo tem de nomear-se o que
ha de fazer então o Principe? - A isto respondi: emquanto se pede a.cooper·ação das provincias immecliatas,
Minas e S. Paulo, póde o Principe ir para Santa·Cruz :
logo que cheguem aS~'eprcsentações pede-se ao mesmo
Principe que se deixe ficar no Brasil.
(( Estas minhas palavrils servirão até dcpois para uma
devas.sa por crime de ]'cpllblicano, na qual houve quem
foi jurar que en era tão republicauo, que tinha feito as
observações que acaho de referir.
_ .
« Mas o r,aso é que o Sr. José Uadano e o Sr. José Joaquim da Rocha achárão boas as mi nhas observações, e
concord~rão em que se devião dirigir aos governos de
S. Paulo é de Minas, e em coosequencia deste accordo
partirão para S. Paulo, como já disse, o Sr. marql1ez de
Qlleixeramobim, e para l\linas o Sr. Paulo Barbpsa.
II Ora, agora accresce mais que, tendo eu, como me
convinha, tra.tado de saber do Principe Regente qual era
a sua opinião a este respeito, porque corria a noticia de
que elle queria ir para Portugal (o que depois reconheceu-se que era politica sua perque sempre teve von,tac1e
de ficai"), dirigi-me logo depois da communicação do
Sr. José Mariano a S. Christovão, e Sua AILeza com
e!feilo ainda reservou de mim sua verdadeira opiniao;
mas, tornando consistencia a opinião do povo fluminense,
e estando eu decidido a cooperar para ella em todo o
caso, procurei novamente o Principe (e lembro-me bem)
na vespera do dia de Natal, e fallei-Ihe na tribuna da capella imperial, dizendo aS. A. Real que o pUl'O do Rio de
Janeiro tratava de dirigir-lhe uma supplica no sentido
que lhe haVIa participado dias autes, e que devia esperar igual representação ele l\Jinas e S. Paulo, porque era
impossivel que estas duas provincias não annuissem ás
communicações que lhe forão fciLa~ pelo Rio ele Janeiro,
e Sua Alteza teve a bondade de responder··rne que ficaria.
II No dia
26 de Dezembro fUI á casa do Sr. José MariaDO, onde se achava o SI'. Rocha e o Sr. padre FI'. Francisco de Sam paio, que foi quem redigjo a representação.
Creio que estas observações nilo são inc1ill'erentes para a
historia (apoiados) ... e fui dizer-lhes que a representação
devia fazer-se, que estava disposto a cooperar para ella,
e que deveria ter lug:n no dia 9 de Janeiro. Tratou· se
desde logo de dar a es~ acto o apparato mais magestoso
passivei, e na verdade creio que não será possivel nos
nossos dias tornar a haver um dia tão solemneJ (Namet·osos ClIpoiados.)
li Nelle apresentárão-se sessenta e tantos cidadãos das
primeiras ú1asses do Hio de Janeiro, vestidos com o uniforme de capa e volLa que então se usava; reunio-se a
elles o povo do Rio de Janeiro com o maior enthllsiasmo
e interesse, e isto no meio da grande opposição dos batalhõos de Portugal,...que ehegál'ão a ameaçar-nos com o
.emprego .da forra!
II Com estas informações o nobre deputado decidirá,
decidirá te mbe.m Opublico, e quem quizel' ser juiz, quem
deve ter a prioridade no acto de 9 de Janeil'O. Talvez

fOI

mesmo aconteça que em nosso jlDthusiaswo, sem no,s ha·
vermos combinado, estiyessemqs ~odos dispostos paro o
mesmo fim; mas eu hei de conti'nuar a sustentar que a
prioridade pertence ao Hio de Janeiro.
« O nobre deputado continuará a sustentarque-per- ,
tence a .5, Paulo; a queslão será decidida pelos documentos officiaes que houverem a este respeito; mas emquanlo Hãó se decide nunca o Rio de Janeiro lerá ae ficar
em scgun~o lugar. I)
A

TROPA PORTUGUEZA SE IIEVOLTA NO DIA

11.

DE JANEIRO

A tropa portugueza assistio a festa nacional do
dia 9 de ·Janeiro sem dar maior signal do seu descontentamento. O ministerio 'tambem ..ficou estranho a semelhante úccurrencia. Todo se fez sem a
sua ingerenciã, e' sem a sua autorisação. Até o dia
e hOra da audiencia fOl'ão os pedidos ao Principe
feitos directamente pelo procurador do senado da
camara . .Nenhum ministro de Estado aseistio áquella
famosa audiencia.
E tava determinado que a resposta do Principe
fosse festejada por tres dias successivos. O dia 10
paesou-se tranquillamente; nada houve que perturbasse o socego e os festejos publicas. Mas no dia
11, logo pela manhã, houve desconfianças de que
a tropa portugueza meditava alguma cousa, e que o
seu silencio nos dias anteriores havia sido calculado, para melhor disfarçar a execução do seu intento. rromárão-se 'todas as medidas para que ella
não pudesse lograr o seu desejo.
.
Na tarde do mesmo dia 1:1 o general Jorge de
Avelêz, OOI1lmandante das armas da côrte e provincia, visitou os quarteis da divisão auxiliadora, .!'l
Lthi partici pou aos officiaes e soldados que estava
demittido do governô das armas.. Não era' isto
exacto; não_havia tal demissão. O general á invenlou, com o fim de provocar os soldados á desordem.
ElIe tinha o seu plano formado. O batalhão de çaçadores n. 3 absteve·se de entrar neIle ..
Os omciaes dos outws corpos estavão de accordo
com o general Avelez. Fóra. da tropa tambem havia
quem estivesse de accordo com ella para o mesmo,'
íim.
-_
Ao cabir da noite apparecêrão magotes de soldados portuguezes armados de varapáCls, a quebrar
luminarias e a insultar.o povo, gritando que dal'iãg
cabo naquclla noite de toda a cabl'alhada (*).
A noticia deste acontecimento chegou logo ao
Principe Regenle, que se achava no theâtro. Sua
Alteza, quando alJi chegou e não achou o genesal
Jorge de Avelez no seu camarote, onde Dl,rnca faltava, disse para o que o acompanhavão que o general estava provocando, com fins sinistros, alguma
desordem na cidade. Mandou chamar o brigadeiro
Carrctti, commandunte da divisão auxiliadora, e
lhe ordenou qll~ fosse faze, recolber os seus solda(') Não se lembravão esses brancos da carta régia de
i6 de Janeiro de 1773, que mandou libertar a lodos os
?nltlatos (alguns mais r.laros que os proprios senhores),
cabms e negros, existentes e espalhados pelas provincias
do reino de Portugal. Erão 05 mulatos e cabras em tão
grande numero, que o marql1ez de Pornhal, envergonhado, os Iibertou.·E quantos filhos desses não estarião
com praça na,divisão auxiliadora! Aqui cabe bem o proloquio popular: li Chama-lhes minha filha anles qne te
chamem. li Vide 1J cartá régia n.o tomo 2°, á pag. ú97
da minha ChOl·og-raphia.
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afim ~: se poder manter a ordem Iqu~rteis

dos a quarteis,
publica, que elIes quermo perturbar. Declarou que
fazia o brigadeiro responsavel pelos acontecimentos
que pudessem sobrevir se porventura aquelIa 01'dem não fosse severamente executada.
O brigadeiro Carreti voltou ao theatro e assegu"TOU &0 Principe que os sold'ldos já se achavão recolhidos aos <!uarleis, e ql<e por elJes, nem por causa
deBes o socego publico seria perturbado.
No entanto começárão a chegar ao tbeatro avisos
da policia publica e p~rticular, dando conta do que
se estava passando n'os quarteis portuguezes. Os
brasileiros forão tomando as suas medidas á proporção do que se ia sabendo, e ja não era possivel
apanha-los de sorpt'eza. Os primitivos autores para
a resistencia, isto é, da indcpendencia, tinhão um
camarote no theatro, onde seis delIes alternada-mente comparecião.
Alli mesmo, no tbeatro, o Pl'incipe estava em
cQrrespondenda com elIes, e muitas r[Jsoluções por
este modo se tomárão naquelIe lugar. A vigilancia
abrangia a cidade toda, e tudo estava previnido.
Estava para acahar a representação daqueJla
noite quando chegou a noticia que a tropa 'por tugueza estava já ao ponto de se pôr em marcha sobre o theatro. O Principe partio para S. Cbristovão,
e dalli fez partir para á fazenda de Santa-Cruz,
naquella mesma noite, a Princeza, e seus filbos o
Principe Real O. João e a Infanta O. Maria da Gloria,
declarada depois da independencia Princeza do
Grão-Pará, e depois rainha ele Portugal, com o nome
de Maria II.
.
O theatro 10i logo espontaneamente evacuado.
Cada um partio para o seu destino, com animo
feito de rcvindicar a homa do paiz, insultada por
uma soldadesca insubordinada e coberta de vicioso
O ponto de reunião era o campo de Sant'Anna, hoje
da Acclamação (*).
A tropa portngneza, vendo por este modo mallogrado o ,seu intento de sorprehender o Principe no
theatl'o, retrocedeu e tomou posições no morro do
Castello e pelo litoral da cidade, desde o arsenal de
,marinha até o do exercito. O hatalhão 3 de caçadores permaneceu no seu quartel de S. Ch ~istovão,
como os ofliciaes mais influentes deHe, tenente-coronel Garcez, major João Chrysostomo e capitães
Sá e Julio havião promettido ao Principe.
Soube-se ao depois que essa promessa fôra um
estratagema de gúerra, e que a ficada deste batalhão no quartel estava no plano do geneI'al Jorge de
Avelez.
Este plano do general, comhinado ,com alguns
officiaes da divisão e portuguezes fÓl'a do exercito,
affectos ao ascendente metropolitano, era de sorprebe'nder o Principe, á sabidn do theatro e leva-lo
com a Princeza, acto 'contínuo, para a fortaleza de
Santa-Cruz, donde embarcarião depois para bordo
da fragata União, que já se acbava preparada de
todo o necessariú para seguir viagem, porque era
nella que o Príncipe tencional'a partir, caso os decretos fossem execufados no Rio de Janeiro.
A fortale~ de Santa Cruz estava guarnecida por
soldados do batalbão 11 da divisão auxiliadora.
O batallião 3 de caçadores ficára, portanto, nos

o

de S. Cbristovãõ para dissimulai' ~ de
maIS perto poder se amparar do paço da Boa-VIsta,
e embarcar .dalli o Princ~pe e a Inf~nta, com o fim
de os reunir a seus Pé\lS, e partIrem todos para
Portugal, deixando esta capital na mai:; desaforada
anarchia, debaixo do dominio de tropas insubordinadas e conompidas, que servião de instrumento
~fl1igno ao~ revoluciona rios que pretendião recololllsar o BraSIl. ,
.
OUTRAS PARTICULARIDADES QOE SE DEIIAO NA NOITE DO DIA

1.-1

DE

JANEIRO,

CONSELHEIIIO

QUE

JÁ MENCIONEI NA BIOGRAPHIA DO

DIIO~BLOND.

·Na noite do dia 11 de Janeiro, achando-se ~o theatro os tenentes-coroneis José Mal'ia, commanrtantp. do batalhão 11 da
divisão, e José Joaquim de Lima e Sill'a, do 30 da côrte, allercarão caloro,amente sobre a politica do dia e sahirão ambos do
theatro; e JtJsé Maria, que se aohava furioso c um tanto-espiritualisado-Clis,e a Lima que o Brasil seria sempre escravo
humilde de Portugal, a quem pertencia, e que o Príncipe embarcaria, ainda que a sua espada lhe servisse de prancha. E se
separarão, seguindo José Maria para o largo ·de Moura, e
Lima, entrando outra vez para o theatro, contou o occorriuo a
algun5 dos patriotas q\le alli estavão.
Nessa occasião se achava no saguã l1 do lheatro o então cirurgião-ajudante alferes Joaquim Candido Soares de lI1eirelles, que
servia em um dos batalhões da divisão, e flneindo tomar o partido dos da dita divisão acompanhou o tenente-coronel José
Maria, ouvindo delle pelo cam.nho qual el a o plaoo dos seus,
e acabando de certificar-se bem ddle, no largo..àe Moura,
quando se reunirão os officiaes e a divisão se põz em armas.
Tendo Meirelies sabido o que era sufliciente retirou-se
sorrateiramente, e fui para o thealro dar parte de tudo ao mi"'
mstro da guerra e aos interessados na causa dú Brasil, que 1'0deavão o ~rincipe. Q qual foi logo de tudo informado.
A notiCia espalhou-se logo com a velooidade do raio, e todos
torrêrão armados a.Q lheatro, e muitos a cavallo, para escoltar
e proteger o Principe, e reforçaI' a sua guarda de cavallaria,
retirando-se elle para o palacio da Boa-Vista, em S. Christovão,
dando Jogo ordens para que as poucas forças da lo e 20 linha
que existlão pegassem em armas.
. Era o Sr.. D. Pedro dotado de espirito gU"Jrreiro e enl1lUslasta de fellos e acções gloriosas, c herdeiro de um nome brilha.nte na histo:ia dos povos, e por i5S0, comprehendendo a poHçao que haVia tomado no memorav.el dia 9 de Janeiro de
1822, annuin~o o partido dos povos, decididamente se sujeitou
ás cons.equenClas da guerra, em cuja causa se identificara.
Neste cootlícto, de aspecto assustador, cidad~os de todas as
clas~es corriào ao quartel do campo de Sant' Anna, hoje da Aeclamaçao, armado.s uns, e outros a tomar armamento, e o marechal de campo aJudante-ge!leral Joaquim de OliveÍl'a Alvares('),
apezar de se achar doente de rheumatismo, e.com as pernas envoltas em b~etas, tomo~ o .commando. das tropas brasileiras, e
de IOlelligenCla com o PrlOclpe, e coadjuvado \Jelo coronel Luiz
Perelr~ da Nobrega, prestárão grandes serviços.
A diVisão auxiliadora, (armada e acampada no largo de
Moura e no Castello, p!\z-se 'cm attitude hostil. 03 0 batalMo de
caçadol'es da divisão lusitana, que se achava aquartelado no
campo .cle Sant'Ann~, qu.e, segundo a fama que se espalhou, tinba milhares de C1dadaos ai macios, formando batalhões ou
porque o seu commandante fusse partida' ia do I'riucipe, que
c~nforme se disse, e!palhou dinheiro pelos officiacs, ou plano:
nao. se moveu do quartel, deixandu de reunir-se aos companhClros no largo de Moura.
A divisão lusitana, forte e preponderante, conservava-se disposta a e~trar em_campanha, tendu ~ ~ua f~'ente o g~neral Jorge
de A vll~z, mas, nao obstante a sua vlgllanCla, na nulte do dia 11
de Janeiro o tenente de artilharia Francisco de Paula Vasconeellos, major José Maria da Silva Bittencourt e outros, passarão
uma peça, com seu~ pertences, que servia para o ensino dos
reorutas, por uma JanelIa que deitava paroi a praia de Santa
L~zla, tendo arrombado um portão para lhe dar sahida, e reumndo as praças do corpo de artifices e obreiros do arsenal
com _uma companhia de cavallaria, que se achava proxima, scg~lrao para <? campo d~ Sant'Anoa pela menciouada praia,
afim .de reUOlrem-se mais a uma companhia de policiaes, que
se achava aquartelada no campo di! Ajuda, e tomando todos
pela I:ua da Guard~-Velha forão se Juntar no campo de Santa
Anna a força alh eXIstente.
Nessa mesma.noite o caCiete-sargento Nicoláo, que depois foi
em 1824 supphOlado eJ!1 Pernambuco, oll'ereceu-se para ir ao
m~nha Chol'og?'aphía, arsenal de guerra, veslIdo dI? galé e conduzindo a carroça da

(*) Vide
1.0 t~mo da 2 0 parte da
pago 258 e segumtes, sobre a fundaçao da cidade do Rio
De Janeiro.

(0) Natural da ilha da Madeira.

DAS CO_NSTITUIÇÕES •
pipa de agua, atlm de a encher de munições, passando pela
frente do largo de Moura, onde e,tava a divisão lusitana, o que
fez; mas não pôde conseguir encher a pipa de munições. p.. rque, ao chegar alli. soube que o director do ars~nal brigadeiro
Raposo se havia. bandeado para a divisão. e o vice-director capitão José de Menezes vasconrellos de DruOlmond não quiz annuir, receiando ser denunCIado e comprometter-se. e dt'ste
modo n~o podeI' prestar os serviços que realmente nesta oCcasião desejava prestar.
Sabenrlo o Principe de todos os movimentos da divisão, por
uma cumbinação ordenou a Jurge de Avilez que Sll fosse
aquartelar na Praia-Grande até se apromptHrem os transportes, que o devia levar com a sua lropa para Portugal.
Depois de muita ,'x,itação e reluctancia, não q ',,·r.endo cumprir a' ordens do PnnClpe, que lhe el ão transnllttldas. resol\'eU-se emOm a ir para a Praia-Grande aquartelar-se no sitio
da Armação, onde eslacionou e se conservou pur multos dias,
ainda altivo e tomando posições para se fazer respeitar, e por
isso dirigio o seguinte:-officio ao Príncipe Regenle:

1.03.

brasileiro já assás numeroso, sob o commando do
marechal de campo Joaquim de Oliveira Alves.
Compunha-se elle de tres batalhões de infantaria ou
antes de tres cascos. de batalhões, porque nenhum
delles tinha mais de 10"0 praças, do 1.0 regimento de
caval1aria d,l côrte e da artilharia a cavallo, commandada çeio coronel Almada. Este corpo estava
aqu.artelado na Praia Vermelha, e logo que rec~beu
aviso se pôz em marcha para o campo de SaRta
Anna.
A estas tl'opas de linha ajuntárão-se os milicianos, quusi todo o regimento dos pardos, alguns dos
pretos e tambem dos brancos, e muitos paisanos
de~todas as classes da sociedade, que se armárão, a
cavallo e a pé, e se sujeitárão á disciplina militar
para defenderem, com mllis efficacia, a honra e a
independencia do seu paiz. Ecclesiasticos e regulares, com as armas na mão, não erão I'aros naquelle
acampamento (*), que se achou durante a noite
provido de todo o necessal'io, sem que se soubesse
com exactidão donde vinhão. Erão as virtudes cívicas e o e piriLo publico que provião a tudo.
A's' 8 horas da manhã appareceu naquelJe acampamento o generíll Curado, que foi alli proclamado
governador das armas da Côl'te e provincia. Este
velho general, que já tinha dado provas do seu valor na guerra do sul, quasi que de repente imprimia um novo caracter Las forças que al1i estava.
Achou bomens armados do puro patriotismo. Em
menos de 3 boras essa gente armada, de mistura
com a tropa de linha e milicianos, forma vão já batalhões organisados e com mandados por ofliciaes
distinctos. Tudo se pôz. em ordem e se houvesse de
marchar seria já (salva a lJariedade dos uniformes,
porque cada um trajava o que tinha) uma divisão

« O general commandante da di,isão porlugueza auxiliadora.

o o.. ofliciHes da nlPsma divisão, coohecendu as tristes conse-

quencias' que ~dem resultar da inrlispasição geral que ha entre as tropas de Pórtugal e as d,-sta cidade. querendo poupa~
quanto esteja da sua parte a ellusão de sangue, rogão a V. A.
Real que com a maior brevidade possivel dê ..s ordens necessal'ias para o seu alojamenlo na Praia-Grdnde. dando sahiráã
para embarcar logo que cheguem de Portugdl as trupas que devem rendê-los.
«Ahi receberáõ as ordens que V. A. Real se dignar communicar-lhes, que ex.ecut.ráõ respeitosam~nte, esperando serem ahi s ccorrido.. da mesma maneira que até agora, de soldos
e etqpes, prolest>lndo" V. A. Real, o, concorrer~m quanto seja
passiveI para a boa ordem e tranqulllldade pubhca, lanto relativamente áqueIle habitantes, como com os habitantes desta
cidade. Aos pés de V. A. Real.
cc Quartel do bat.lhão n. 11, em 12 de..Janeiro de 182~.
Jorge de Avil,'z Zuzartede ~ouza Tavares.~Franci;;coJeolquim
Carreti, brigadeiro.-AnloDlo José Soares Borges de Va~con
ceHos, coronel e commandolnte do batalhão n. I5.-João Corrêa
Gued"s Pinto, coronel e commandante do batalhão n. 11.-Jos6
da Silva Reis, tenente-Curonel e commandante da brigada de
artilharia.-Antonio Valeria no de Souza, 2° tenente e commandante de artifices eugenheiros.-Antonio Garcez Pinto de Madureira, teneute-coronel e commandante do batalhão de caçadores n. 3"1)

regula~.

Expedirão-se avisos aos corpos de milicias das

« Manda o Principe Rpgente, pela secretaria de Estado dos freguezias das roças vizinhas. Os que se puzerão

negocios da guerra, ao tenente-general Jorge de Avilez Zuzarle
de Souza Tavares fique de accordo que immediatamenle
"Vão para a praia do D. Manoel as barcas que devem esta tarde
conduzir para a outra banda os batalhões de infantaria
m. 11 e 15, e batalhão de c~çadores n. ~, e corpo de artilharia
montada, que devem ser aquartelados nos quarteis da Armação
ou outros que mais precisos forem, a_ cujo tim se ac.bão de expedir as ordens nevessarias, tanto ao coronel commandente do
real corpo dc engenheiros para os precisos arranjos, como ao
commissario dC'put,rdo para o preciso 4Jrnecimento, e ao juiz
de fóra da real villa da Praia·Grande para prestar todos os auxilios que dependerem da sua jurisdição, devendo outrosim ficar mais na intelligencia de que na praia de S. Chrislovão tambem se acharâõ as embarcações que devem conduzir osobredito
batalhão de caçadores até agora alli estaciunado. Paço, em 111
de Janeiro de 1811'!.-Clr\OS Frederico de Caula. »
A TROPA PORTUGUEZA PASSA.,.SE pARA A PRAIA-GRANDE

Ao amanhecer do dia 12 as tropas portuguezas
continuavão na mesma posiÇão que tinhào tomado
na vespera, porém já não dominada do mesmo ardor. O golpe tiJ1ha falhado. Entre muita gente as
disposições vanão, e a presença de espil'ito não é
igual em ~odos quando se lementa o mallogro de
uma tentatIva.
Havia já divisão entre os soldadôs. Jorge de Avilez estava com elles. Senão fôra assi m muitos terião largado as armas.
Não se distl'ibuio ração naquella manhã; mas os
que de fóra animavão a tro~a não se des~~i~árão
em lhes fornecer ~ neceSSat'lO. Poucos mdicIanos
portuguezes se reulllrão aos r~oltosos.
No campo de SanL'Anna estava o aCaml)amenLO
,

/

em mat'cha recebêrão contra-avisos, P9rque a presença delles já não era necessaria na capital. Emquanto isto se passava no campo de SanL'Anna, na
cidade cada um provia os meios da segurança dos
seus ben e da sua pessoa.
Ourante a noite de 1. i cil'culavão já as proclamações, aconselhn.ndo ao povo que defendesse a sua
propriedade, forque contava-se que a tropa porLugueza esperava que amanhecesse o dia para saquear
a cidade. Essas proclamações ensinavão o modo de
cada um se acaulelat' em sua casa. A noite foi passada nestes prepat'ativos, principalmente nas ruas
oude havia mais que roubar. Na rua dos Ourives
cada casa era uma fortaleza.
Todos nhi estavão munidos de cal virgem e de>
toda n e pecie de pl'ojectis para lançar pelas janellas e pelos telhados. Se a tropa portuguezíl nutrisse
POI' algum tempo o damuado projecto de saquear a
cidade, o aspecto que .eBa apresentou na manhã do
dia 1.2 era ha taute para fazer recuar. Se a tropa
porLugijeza deixasse as suas posições e marchasse
pela cidade, fosse para saquear ou não, as cousas
esta vão dispostas de modo que pagaria com a vida
o seu arrojo.
l*) Na Bahia, pela guerra do lacíeira, fez prodigios de
valor o celebre Padre dos Couros, o veneravel José laria.
Brayner (vigario de I1aparica). Vide a sua biographia, que
escrevi e publiquei no meu Medico do Povo, da Bahia p
n. li8 de 7 de Dezembro de 1350.
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o cadete Lopo da Silva, do regímen.to de cavaI.:.
'Iarin, estando a tropa de Jorge de Avilez no largo
de Mour"a, sendo encat'regado pelo com mandante da
força brasileira estacionada no campél de Sant'Anna,
passou pela frente da força portugueza, e entrando
no arsenal tirou os parqnes de artilbaria e os fez
condpzir para o campo de Sant'Anna, pela praia de
Santa Luzia, arrombando uma porta que para
aquelle lado existia.
No principio da tÍlrde do mesmo dia 12 o Principe
Regente, que continuava a mostrar-se indifferente
aos acontecimentos, mandou um orucial ao camp~
de Sant'Anna e out·ro ao acampamento dos portuguezp.~; ;l rim (le perguntar em seu nome o- que significavão aquelles ajuntamentos. O general aurado
respondeu que os brasileiI'os 85tavão alli para defender o Principe e a cidade, e que não largariào as
,armas emquanto o Principe e a cidade se achassem
ameaçados pela opposi ção hostil que tomára a tropa
portugueza. Jorge de Avilez respondeu que bavia
tomado posição para se defep.der da hostilidade que
os hrasileiros manifestavão contra elle e os seus
soldados.
O Pl'inr.ipe fez trocar estas respostas enfre os
dous generaes, e depois de dizer a.. ambos que elle
nào podia support&l' por' mais tempo taes actos de
insubordinação, ordenou que se entendessem para
restabeleceI' o socego á cidade e aos seus. habitantes.
Em virtude desta intimação do Principe os dous
~eneI'aes se entendêrão, concordárão e ordenou-se:
L o Que as tropas POl'tuguezas passarião naquella
mesma tarde. com as armas, para outm banda da
bahia do Rio de Janeiro, e que alli seria con venientemente aquarteladas.
2. o Que se lhe pagaria regularmente o seu soldo
e etape até se apresentarem navios a transporta-las
para Portugal. .
.
Em seguida a este accordo procedeu-se ao embarque de toda a div-isão, inclusive o batalhão 3 de
caçadores, que tinha ficado em S. Cbristovão, em
lanchas e em um barco de vapor, uuico que havia
então neste porto. Os soldados portuguezes, que
estavão de guarda, forão substituídos por soldados
bTasileiros, mandados do campo de· Sant'Anna. Piquetes de cavallaria escoltllvão os guardas que Stlhião P,ll a que o povo as não insultasse. Ao ,!noiteceI' estavão todos embarcados, excepto crs que ficárão toman.do conta dos qurateis, nos hospitaes ou
e!,traviados. A estes o Principe deu baixa no dia
seguinte e aos que a pedirão.
Ao chegar á outra banda o general Avilez, que
havia concordado de má fé e com sinistras inlen~ões, como se verá, expedio logo um forte destacamento para reforçar a guarnição da fortaleza de
-Santa-Cruz, que era naquella occasião, fóra os artilheiros, composta pela maior parte de soldados d·)
batalho 1.1 de infantaria, com ordem dê se amparar
d.a fqr!aleza e prender a todos que lhe fizessem reslstenCla.
Forão' ainda mallogrados nesta tentativll, porque
o regimento de milicias de S. Gonçalo, que mar·
chava em soccorro da cidade, sabendo no caminho de
todo o occorrido naquella tarde, e que um forte destacamento da tropa desembarcada marchava em direcção da fortaleza de Santa·Cruz, -forçou a sua
marcha e entrou elle pl'Ímeiro na fortaleza, põz fóra
della os soldados do batalhão n. 11, levantou a
ponte e ficou assim sem communrcação pelo ladb
de terra.
.;;

O destacamento portuguez quando alli chegou já
era tarde. Reunio-se aos camàradas, que tlllhão
sido postos fóra da fortaleza, e retI'ocedêrão mortos
d~ sêde e de camaço para as antigas armações da
pesca de balêas, qne lhe tinhào sido destinadas
para quarteis, o que foi assim communicado :
« II\m. e Exm. SI'.-Queira v. EL levar ao august~ conhecimento de S. A. Real o Principe Regente que no dia 12 do
presente os corpos da divisão portugueza, cons~.nt~ do m~ppa
Junto, ficárão acantonados na Armação equartels Immedlatos
á villa real da Praia-Grande, o qual m~ppa rogo a V. Ex. '0
digne leva· lo á presença de S. A. Real.
(( Deos guarde a V. Ex. Quartel-general da Praia,-Grande, 18
de Janeiro de 1822. - Ulm. e Exm. Sr. Carlos Frederico da
Caula.-Jorge de A.vilez Zuzarte de Souza Tavares. »
lflani(e.çto aos cidaddos do Rio de Janeiro.
( O general commandante da divisão auxiliadora do exercito de Portugal, destacada nesta côrte, se dirige ao vos.so
juizo imparci~l, para que, como homens livres. decidaes do
seu comportamento e do da divisão que elle tem a honra de
commaudar, nos acontecimentos que tiverão lugar no dia a do
corrente mez, e para os quaes se tem olhado como um ataque
feito aos ~ireitos do povo.
e< A detracção, a maledicencia e a duplicidade t~ trabalhado para apresentar-vos com caracteres negros e odiosos a
divisão de Portugal e os seus chef~s, designando-os como inilDlgOS .declarado da prosperidade deste reino do Brasil. Nada
ha maIS facil. que sorprehender a multidão, suppondo factos
oppo,tos a. s SEUS iuteresses; este tem sido o resorte o mais
eflicaz em todas a nações para envolver em saugue os habitantes pacificos.
(( P3ra desfazer este conceito, que se tem admtttido talvez
sem tenexão, o general que está á frente da divisão tem a
houra de f~llar ao povo, sUjeitando ao mesmo tempo a sua conducla ao juizo do augusto congresso nacional, cuja autoridade
sobHr~na todos temos Jurado reconhecer.
(( E' notorio ao m·undo que quando este povo jazia debaixo
do poder arbitrario de um ministerifl imbecil e i~uorante, a divi~ãu de Po, tugal foi a que, rompendo as cadêas que opprimlão aos seus irmãos do Brasil, lhes restituio o exel'J::icio dos
direitos imprescreptiveis do homem, elevando-os ao gozo de
um governo representativo, tal e qual o formassem aS cOrtes
de Lisboa.
« As demonstrações publicas de gl'atidão manifestadas li porfia por todas as classes, a prodigalidade com que se recompesárão os esforços da tropa, e as acclamações geraes patenteárão
a gr?tidão sincera que transluzia no semblante de t<ldos os seus
habilantes, e são monumenros que prégoão que estes home~,
q ue agora nos fazem olhar com odio, são os mesmo>, de cUjas
niã"s receb',stes o estimavel bem da liberdade ci,i!.
( Recordai, cidadãos, que estes militares, quando virão que
o goveJ no desta côrte iJ:udia astutamente os benellcios tia constituição, concedendo-vos, como lima graça o que por direito
vos devia, levantou outra vez sua voz no dia á de Junho para
pedir a obsenancia das bases da constituição da monarchia,
f!or4ue elkls são a pedra funtlamelltal de todos os governos
Itvres.
e< .Não é verdade que desde aquelle dia gozais da liberdade
da 100pren_a e de outras instituições dos povos livres? Não
~ãu elles os que tem arrancado da oppressão o genio viril de
vossos pais, amortecido ja com o peso da escravidão ? .. En
appello ao testemunho da vossa propria consl:il ncia. Em vossos
curações achareis a semente da I.berdadl', plantada por vosso
lrmã~s de .Portu~a!.
.
«( E sera posslvel que se tenhão transformado subitamente
e.m inimigos vosso.s, intentando afugal no seu berço a nascenl
liberdade? Não, cidadãos; esta metamorphose não se póde fazer: dia é só obra dos inimigos da umdade da nãção ; elIes
tem accendido o facho da áiscordia para dividir a opinião,
com movendo-a do seu natural assento, concitando a anarchia
para arrancar e affixar nas suas mãos o sceptro do mando, expondo os povos aos borrores e convulsões, que se experimentã~ nas crises violentas dos Estados quando, na exaltação das
pBlxões, os principios politicos se desenvolvem sem a boa-fé e
a virtude da franqueza ...
. (( O general, os chefes da divisão de Portugal, não têm quendo nem querem outra cousa do que manter e conservar
a unidade e indivisibilidade ria monarchia, conservando-se
inalleraveis no jilramento que prestárão as bases da constituição; se esta constancia se reputa como um crime; elles confessilo desde logo que não acbão outro meio de conservar a sua
honra do que a inviolabilidade do seu juramento. Tal era o
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estado das cousas e a fraternidade sincera que ,existia em todos
os corpos de militares até ao fatal dia, cuja causa é preciso
descobrir.
« A resoluQ.ão das cÔrtes para o regresso de S. A. Real para
a Europa foi recebida como injuriom ao Brasil; manifestou-se
por todas as vias o descontentamento i os papeis publicos lançavão o veneno que envolvião contra as cOrtes; os seus membros forão tratados com ludibrio c menospreço, os seus discursos ridicularisados: jâ esses homens não erão os que, inOexíveis·e enthusiasmados pela liberdade, tinhão reduzido a pó o
collosso da aI bitrariedade : apparecião por todas as partes papeis que insullavão a honra dus pais da liberdade portugueza i
estes cumulos de instrumentos de desprezo e envillecimento se
difundião sem que nil1guem se prestasse a contraria-lns i antes
~em parecia que uma mãO poderosa protegia e atiçava esta tacbca de divisão e odio â metropole ; a divisão auxiliadora olhava
com assombro e pavor a sua circulação, não tanto pelo abuso
da liberdade, quanto porque nestes actos descobria a destruição da constituição e o estabelecimento de um goverllj) mais
arbitrario do que o antigo destruido.
(( Tudo isto olhava com magua, sentindo em segredo os
• males <tue ameaçavão a sua patria. O general ignorava absolu~amente estes sentimentos da divisão auxiliaoora, e, achado-se
Isolado e impossibilitado de sustentar com bonra o lugar que o
g9verno conslituclOnallhe tinha encoll,mendado, resolveu pedIr a sua demissão no momento em que conheceu a resOlução
terminante de S. A. Real de ficar nesta cÔrte por requedmento
da camara.
« A noticia da demissão do general commoveu toda a divisão, comprehendendQ que era o precur-or do rumor geral de
serem desarmados e embarcados com violencia. do mesmo
~odo .que fonlo os de Pernambuco; não puderão sofIrer esta
IgnODlluia, e arrHbatados do calor, que inspira a honra e rePula.Çãl l de uns mililal es que nunca mancbârão -a sua carreira
gloriosa, se reuuirão na noite do dia 11 uos seus quar.tels, e
manifestarão aos chefes a resolu~ão firme de não admittirem
outro general, talvez inimigo da constituição, com o designio
de ultraja-los e lança-los fora da terra, como a malfeitores.
(( Foi necessario toda a prudencia e tino para que o general
calmasse a comrnoção da tropa, e diS!>ipasse as suas Justas ou
figuradas apprehensõe i () certo é que conseguio tranquillisalos, asseverando-lhes que não deixava de ser o seu general,
postoque a ua demissão não estava ainda admittida nem mandado reconhecer u seu successor i com este motivo dirigio-se a
todos os quartels, acompanhado dOIi seus ajudantes, e vio as
tropas da terra armada e em posições, e foi lOgo informado
que havião· girandolas preparadas para signaes i sabia que se
tinbâo tirado do arsenal 6 peças de artilharia, as quaes tiobão
sido mandadas entregar sem coubecimento seu, observou que
o outro general tinha sido nomeado para com mandar aquellas
tropas, e lbe ,lisserão que tudo isto se passava por ordens positi vaa de S. A. Real.
(( Esta relaxação ue disciplina militar o inquietou desde logo
e conueceu - que havia um plano hosii1 contra algum corpo, o
que mais verificou a impugnação que alguns chefes daquella
tropa oppuzerão a ordem que o general lhes intimou de tornarem ao seu socego i dalli toi ao quartel do 3° balalhão ue caçadores qLle encontrou em tranquillidade, e indo depois ao
paço de S. A. Real a informa-lo do acontecido teve o desgosto
de ouvir que elte lue signilicava - que não cuidasse de tudo
aquillo, pois que era por ordem sua; - observou-lhe reverentemente que a Cidade se aterrava com aviso das miliclas que
por ordem de S. A. Real tomavão as armas, o perigo que
ameaçava a tranquil\idade publica, e a consequpncias funestas
que talvez resultarião de uma medida tão violenta i replicoulhe com violencia, expressando que ao general e adlvisãu mandaria sabir para f6ra.
« Uma linguagem desta naLureza, com um omcial que não
tem feito mai JO que sustentar com o seu sangue e a sua fortuna a defeza da patria, nãn foi digna certamente; retirou-se
eulão ao qUHtel, e alli foi avisado de que 3 peças de artilharia, com morrões accesos, marcharão da Praia-Vermelha para
o campo de Sani'Anua a reunir·se â outra tropa; deu nova
parte a S. A. Real, e a sua resposta foi-de que não se importasse com isso i-mandou ao mesmo tempo uma ordem sobre o
mesmo objecto ao ajudante-general, que respondeu-se acha
alli por ordens pusítivas de S. A Real.
( FacU é couhecer por esta exposiçãv que aquella altitude
hostil se dirigia aos corpos de Portugal, pois não havia inimigos exteriores na cidade i em consequencia disso e para impedir toda a desordem fez tomar as armas aos batalhõtlS 11 e 15,
brigada de artilharia que reunio rio quartel do 11, tomando
todas as precauções para não olfender um s6 habitante.
« Na madrugada vio-se o campo de Sant'Anna transformado em um arraial de guerra, frades armados, clerigos, cidadiios, povo, corrião a reunir-se, proferindo dicterios e toda a
qualidade de expressões insultantes a tropa de Portugal. Todo
o mundo vio a moder!ção destes corpos, que existilio nas suas
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posições. em silencio, respeitando inviolavClmente o direito do
bomem, sem usarem da menor força ou violencia.
«( O general appella a Justiça imparcial de todo o povo paI a
qualificar a conducta irreprelleIÍSivel deftes soldados.
( Assim continuou em as suas posições, fazendo-se surdo
aos insultos da canalha, que enchia o ar com suas pestiferas
e.lpressões, até que, vendo que não havia necessidade de expor
a segurança publica ·lOS caprichos dos mal intencionados, resolveu oom os chefes dos COI·pOS o retirar a divisão paraa
Praia-Grande, dirigicdo pal·a esse fim aS. A. Real uma reverente suppplica, a que o mesmo Senbor annuio na tarde do
mesmo dia 111, tendo-Ibe antes mandado intimar pelo brigadeiro Raposo o seu immediato embarque para Portugal, ao que
de modo algum podião annuir por ser uma medida contraria á
deliberação das·cõrtes.
« Esta é, cidadãos, a verdade dos successos só daquelle dia.
Descobris nelles blgum espirito hostil contra os vossos direitos,
alguns vexames contra a vossa propriedade? O general pede
que lbe seja provada a menor desOldem causada pelas tropas
do seu com mando naquella noite e dia. ElIe pôz-~e, é verdade,
à. frente della, porque ellas o reclamárão por ser o seu chefe immediato, e por ser o general das armas e da sua unica confiança: as leis militares lbe impoem a mais severa vigilancia na
conservação da ordem public~, e elle a conservou â vista de •
todos; os seus inimigos podem fazê-lo apparecer como opposto
â prosperidade do paiz, plJrém esta calumnia desapparecerá
com o calor ephemero dos promotores da desordem; nada o
pódo esl,imular a obrar contra os seus principios, e na sua carreira militar jamais se tem dobradu â maldade; a sua fortona
i6dependente o põz sempre em estado de se não prostrar ante
o idolo da adulacão, e a cla se que tem na socieuade foi adquirida sobre o campo da batalba ; Jamais foi um cortesão parasito; pugnou sempre peia liberdade dos seus compatriotas, e
tem sido o primeiro para prestar-se ao:estabelecimento de um
governo livre: quando nesta occasião tem di seutido é porque
está convencido de que os actuaes procedimentos são contrarios
â indivisibilidade da monarchia, cuja cODservaQão tem jurado
nas bases da constituição.
(( Este mesmo é o sentimento da divisão auxiliadora, a cuja
frente tem a honra de achar-se; estes corpos têm dado provas
do seu zelo pelo estabelecimento radical da constituição, á cuja
sombra s6mente póde crescer ~ tenra planta da liberdade: desoonfiai destes homens, que, com as cabeças cheias de maximas
virtuosas, o coração de veneno, vos têm armado crl1elmente
uns contl a os outros.
(( POI ultimo, as tropas, que compoem ã divisão de Portugal,
têm mostrado que não são nem serão jamais instrumentos cégos
do poaer arbitrario, e que tem oO·erecido destemidamente os
seus peitos aos Ínimigos da sua patria, conqui tandQ com o seu
valor a independencia e a liberd~de do seu pa~ patal, e deste
modo têm adquirido com o seu sangue, para os seu') filhos e
posteridade, os beneficios que a consttituição derrama sobre os
habitantes do reino unido de Purtugal, Brasil e Algarves.
(C Esta acquisição tão preciosa crêm elles que não podem conservar-se com esta tendencia a divisão e desrr.embramento de
que ouLr'ora os Ouminenses fOlão advertioos de não a\lerar.
Estai convencidos de que na uniãu e concordia'dos porluguezes
de ambos os mundos consiste o seu poder e futura grandeza.
(( A bisloria antiga e a dos nossos dias a carla passo apresenta
a destruição de reIDos inteil os por divi ões intestinas: queira o
coo preservar o Brasil desta calamidade, que lhe erá por extremo fune ta. Quartel genel aI na Praia·Grande, 14 de Janeiro
de !822.-Jorge de Avilez Zuzarle de Souza Tavares. »)

Pl'oclamaçiío em 16 de Janei1'o.
( Habitantes do Rio de Janeiro !-Quando a causa publica
e a segurança nacional exigem que se tomem medidas tão imperiosa, como as ba pouco tomadas por mim, é obrigação do
povo confiar no governo. _ .
_.
(( Habitantes desta provmcJa, a representaçao por vos respeitosamente levada à. minha real presença, e por mim aceita
de tão bom grado, está tão longe de ser um principio de separação, que ella vai unir com laços indissoluvei o Bra,il a Portugal.
.
(( A descontiança excitada entre a tropa da me ma nação
(que horror!!!) tem feito com que algumas cabeças esquentadas e bomens pel:versos, inimigos da união de ambos os h~mis
pherio&, te!lhão maquinado q~anto pod~m 'para vos IlIudu'e.m,
Jâ vocal, Ja por escripto i nao "os deIXels enganar; persIsti
sempre inabalaveis na tenção que tendes de vos immortalisardes conjunctamente com toda a nação; sêde constilucionaes
perpetuamente; não penseis em s~paráção nem levemente; e
isto fizerdes não conteis com a mlUba pessoa, porque ella não
autorisarâ senão acções que ejão baseficadas sobre a honra da
nação em geral e sua em particular.
« Portanto eu repito o. que vos disse no dia 9 do corrente,e
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sobre que me fundei para aceitar a vossa representação: união
e tranquillidade.
.
« Com união sereis felizes; com tranquillidade felicissimos.
(C QUllm pretende (e não conseguirá) desunir-vos quer excitar e excita idéas tão execrandas, "nti-politicas e anti-constitllcionaes entre vós, de certo está assalari"do com dinheiro que
entre nós se não cunha. e quem não quer tranquil1idadfl são
aquelles que no seio della nunca serião reputados senão corno
bomen~ VIS e infames. Vós sois brio>os, eu constante. Vós quereis o bl-m, eu abraço-o. Vós tendes confiança em mim, eu em
vós: seremos felizes.
(( O norte que devemos seguir em primeiro lugar é a honra;
e dahi para diante tudo quanto delia descenda.
(C Conto c·,m a vos a honra; r.onfioem vós:_contaicoma
minha firmeza -PmNcIPE REGE:'iTI:. »
(Extrahida do (( Diario do Rio de Janeiro » n 14 de 17 de
Janeiro de t822, com a spguintt1 declaração: Affixoll-se hontem nos lugares publicos a seguinte proclamação.)
CONTRA-PROCLA~IAÇAO

Al
!; pOl'tugnazes indio:nados com o máo comgun.
. .. _
"! '.
.
portame.nto da dn Isao auxJ1.1.1doaa ~zerão ,!!ubllcar
em um Impresso a contra-proclamaçao do dia 1.4 de
Janeiro:
C( Chefes, offieiaes da divisão auxiliadora ..."...Esqlleremo-nos da hOnr1f que deveríamos ter em sermos portuguezes; nossa conduCla para com o augusto fiU10 do
!lOSSO soberano; os multiplicados testemunhos de insubordinaçãO que havemos ofTl'recido a este povo, e os insultos que elles têm reeebido da nossa parte, apagárão em
nós a gloria deste nome, em todos os seculos distincto no
meio das nações polidas, menos pelo estrondo das victorias conseguidas por nossos antepassados do que pelas
virtudes politicas e nacionee~ que sempre o caracterisárão.
« A posteridade não acreditará que nós nascemos nessa
Lusitania dentro de cujos mnros o valor, a !Ionra, a gloria o a~or da liberdade, forllo Sem)lre qualidades indige~as, proprias do n.osso bello céo ; embora .se olTereção
aos seus olhos as rumas da grandeza romana, prostrada
debaixo do peso das nossas armas, ou o immensos trophéos que no decurso dos tempos se ajunLárão em nossas
praças, e levárão em triumpho o nome portnguez de uma
á outra extremidade do mundo; embora o genio da monarchia lhe mostre em quadro a aguias da França estrebuxando sohre as margens do Douro e do Tejo, nossa
escandalosa conducta nesta cidade eclipsa o brilho de
em prezas tão gloriosas, e é preciso confessarmos, ainda
que nos custe, que nós, proclamados heroes do meio-dia
da Europa, apparecemos como vandalos no meio-dia da
America, sendo n6s os unicos entre todos os illustres
portuguezes que existem nesta cidade, em quem se verifica o rifão que tudo quanto passa a linha, vindo para
este continente, degenera e perde o seu merecimento,
verdade que antes de n6s só se realizava na ordem physir,a.
(C Depois de ajudarmos a fazer sUl'gir d'entre as minas
do despotismo o augusto templo da cónstituição, quebrando os ferros que agrilhoavão os descendentes dos AIbuquerques e dos Pachecos, tivemos a glOl'ia de concorrer para 'que se erguesse nes~a ('idade, á face do mesmo
throno, o palladio da liberdade politica das nações; mas
sahirão erradas nossas esperanças: o despotismo nos fez
vêr que as bases da constituição, firmaudo o sagrado-direito da propriedade indlvidnal, nos não autorisavão para
commettermos .os infames excessos que proje·ctavamos.
« Camaradas, os habitantes desta cidade conhecem
csta maxima tão celebre em politica: a força das armas
sempre se faz suspeitosa quando ella se considera )lecessaria para a segurança dos novos; a liberdade civil, debãixo da formalidade da tutela de mil boccas de fogo,
está sempre ameaçada, e a menor resistencia que a força
encontre em suas pretenções arbitrarias a fará voltar-se
contra aquelles que vivião á sua sombra.
(C N6s tíuhamos estas idéas, mas o povo não nos deu o

gosto de as desempenharmos. Elles mostrArão no dia 12
de Janeiro que entendem melhor do que n6s os principios constituclOoaes, e que um punhado de homens
nunca poderá impunemente fazer face ã energia do enthusiasmo de um povo vingador dos seus interesses; n6s
conhrcemos no mesmo dia que os povos s6 são escravos
emquanto quercm ser, e que na OJ'(I~m social só são amigos elnquanto não desconfiilo de traição.
« N6s deviamos respeitar as medidas verdadeiramente
pacionaes que elles tomárão, impedindo o regresso de
S. A. Real, que, na crise presente seria mui funesto aos
interesses de ambos os hemispherios se não encontrasse
11m ob'staculo irresislivrl: porém a nossa poliLir.a é politica de bayonetas, e illud idos por esses esturrados conselhl'iros que nos dirigirão pretendiamos temE'rariamcnle
arrancar dos braços deste povo o augusto penhor da segurança de Portugal e do Brasil, sem reflecti I mos que
com este passo dariamos a entender que estavamos rompl'ados por aquelles qne intenta vão realizar a independcncia do Brasil, ou que desejamos vêr a anarchia neste
paiz p~ra le':.armos ao fim nossas yistas amell .adoras.
« Nao,. nao prnCU~'emos cobr.Jt·-nos com os pretextos
de repeliu' o despotismo e de vlDgar a constituição: os
brasileiros são os mais zelosos vingadores desta causa
commum; elles cstão convencidos com os grandes politicos da Europa que o mundo não p6de tornar ao seu anI igo estado, que o systema constitucional ou mais cedo
ou mais tarde, com mais ou menos oPPOsiÇflO. ba de ser
adoptado em ~oda as moaarch!as; ellE's sabem qne S. A.
Real se explica segun10 a linguagem de seu coração,
quando diz que sente haver )lascido prinr.ipe, porque talvez o pbvo suspeite que no augusto berço de seu nasci·
mento estão firmadas as idéas anti-constiLucionaes; elles
estão plenamente convencidos que nem o despotismo,
nem a lisonja, nem as maximas de Machiavello, nem os
os planos dos,Uichelieus, nem os principios cabalisticos
dos l\lazarins, são admillidos no seu gabinete; que S. A.
Ueal regula sua conducta pelo thermometro politico do
tempo; que elle marcha á frente da opinião publica, porque, dirigindo-se de outro modo, não seria digno do amor
que todos lhe consagl'árão nem se faria o centro da reunião das provineias, que já dão passos nos destinos de fazerem em roda do throno uma muralha impreterivel e
inconquistaveI.
« Camaradas, é verdade que S. A. Ueal escreveu a seu
augusto pai o SI'. D. Juão VI, representando-lhe que a
sua residencia neste paiz era indecorosa á sua pessoa.
Sim, as circumstancias em que S. A. Real se considerava
circumscl'ipto n~ e~paç.o desta prov.ine.ia, pela organisação
dos governos prOVISOl'lOS nas provlDcJas centraes e marilimas, com responsahilidade ás cõrtes, derão justo motivo
áquella representação.
« Em impossi vel a S. A, Real sustentar a decellcia da
sua crll·te, apemr de lia \'er entrado em economias que
fizcrilO lemhrar os planos domesticos do grande Frederico da Prnssia, diminuião sensivelmente os recu r os indispensa veis, e para a conservação d.os diverso. tribunaes
aqui existentes; não havia nem se podia estabelecer uma
regra de proporção entre a folha das rendas puhlicas e
das despezas: a estas causas deveremos ajuntar nossa insubordi~al;ã() m~lIiresta, apczar de suas maneiras politicas e tao alTavels para comn.osco, nossas maquinal;ões
contra o sor.E'go publico, t.odos estes projectos, emfim,
que nós concebemos por mUltas vezes, e que terião sahido
á luz se não fossem impedidos peja energia de S. A.
BeaI.
« Entretanto se as provincias do Brasil tivessem a mais
pequena suspeita das intenções de S. A. Real, se a carta
dirigida ao Sr. D. João VI apparecesse primeiro á sua
vista, os povos clamarião pela reunião, e mudari1io as
circumstancia!f qne fazião indecorosa a residencia de S. A.
Real no Brasil.
cc Camaradas, nós seriamos dignos de semelhança dos
eassios e dos Brutos se não livessemos ostentado de um
modo tão .infame os l!o.lTores do despotismo miiitar, atacando a lIherdade clVll e a seg~rança individual dos 11a-
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vosso general, aos vossos chefes e dignos officiaes: Senbores, a divisão auxiliadora de POrLllgal se acha mais
bem informada. Na época em que nós detestamos o despoLismo e juramos eterno odio a esta hydra, não devemos ser anti-constilucionaes e os seus primeiros prevaricadores.
« Não deixamos de reconhecer a vossa capacidade militar, mas lião podemos persistir no erro \) menos na
nomeação que fizemos do general que se acha (} testa
desta divisão. Elia é .lIulla e atlentativa dos direitos do
poder executivo; nflO s6 se acha intruso, mas são sem
vigor todos os actos que elle tem ex(;rcido por um titulo
que não era da nessa competellcia conceder-lhe.
« Se temos a lé agora obedecido aos seus mandados é
porque nos achavamos illuoidos ; mas a nossa consciencia nos accusa e a nossa ignorancia espirou. Não queremos ma is reconhecei-o na qualidalle do exercicio em que
'e acha, e n6s o reclamamos e protestamos pejos máos
efTeilos que por toda e qualquer renitencia se seguir.
« O nosso comportamenLO não teve por guia a rebeldia, Foi um falso zelo que nos allucinou e um repentino
delirio que nos equivocou. Equivor.açf1o, porém, funesta,
pois .que atacou não só as relações sociae que deviamos
manter, mas quc tendia a promover a guerra r.i \iI entre
pOIOS tranquillos.
. .
...
.
« Nós, senuores, tornamos a repetir, estamos mais
Resposta de um bmstlelro constltuclOnat a orde11ldo dta bem informados e convellcidos de que o 1I0SS0 indiscreto
de 1.4 de Janeiro, otfel'ecida aos soldados da divisão.
'procedimento se oppõe até ao mesmo bem c ihleresses de
Portugal. Já acreditamos que somos lodos portuguezes e
« 'lIIustl es gueneiros! _ Quando o l1eroico e generoso irmãos, e que o aCaso de nascer e habilar no Brasil não
povo desta capital esta,'a persuadido da vossa sincera é nascer e habitar em terra amaldiçoeda.
nnião; quando tinha ael'edilado que as antigas rixas e ri« Se o nosso fim deve ser o bem geral da nação, e se
validades se linbão extinguido pela intima convicção de por este bem é que o Brasil quer s.uslentar a sua catheque europeus e brasileiros erão synonimos, e quando, goria e a uecessaria regencia do Principe Real, não poemfim, se suppunllão unidos a vós, seguindo os mesmos demos nem dev'emos Oppôl'-nos, disseminando noções
principios, que telldião ao mesmo fim, qual era sustentar conducente aos uorrorosas en'eitos de nma anarchia.
a graude causa da liberoade, é quando vós, apagandõ a tão é proprio da honra e da gloria que temos adquirido
luz de tão ingelluos sentimentos. renovasteis a antiga e o perlurbar a IlDUtO que os heroico' povos do Brasil, com
absurda rivalidade, querendo até impedir, não s6 o reco- desvelo e fidelü!ade, querem manter com a mãi patria.
bro dos nossos direitos, mas oppondo.vos á regencia do
« Se nós, senhores, tivessemos sido cabalmente insnosso amado Principe, de cuja existencia depende a pros- lruidos por v6s não reputariamos (sem reflexão) ser criperidad,e e intere'sses do velbo e novo mundo.
mJnoso o direito de petição dos povos, pois qlle outro
I( Merecia, porventura, a nossa boa fé que, qnando nos
nao apparece que provocasse a nos a indignação. Nós
suppunhamos concordes nos principios conducentes ao agora conhecemos, fóra de toda a ilImão que nos revolb~m da patria, que pelas suggestões de alguns mal iuten- tamos. ~m _oppre sores cont.ra povos, que só querEío paz
ClOnados vos ligasseis a esses monstros, que, cevando a e eonclllaçao, e que pretendlUo estreitar cada vez mais as
sua maldade, folgão da nossa ruina, para vos revoiLardes suas relações com os de Portugal, e que com este reino
contr~ a legitima autoridade do poder executivo, e contra se querião~ e querem uuir e~-laços frllteruaes e p('~'ma
os brIOSOS povos e valorosos corl'os da guarnic'ã des.ta nentes, fOI mando uma s6 falllllia. E del'emos ser nos o
capiral, que sempre vos olbárão com os OlllOS' da mais ~ue. t ranstorDt:~os o fim elesta ~1ag~slo~1 oura, .fifha da
afTectuosa fraternidade?
I Jusl~xa e ~a razao, s6menle por JllnCldilçoes capcIOsas de
« Ah! custa a crêr!! 1 Dizei-nos; é ii tropa a quem capllr;~oS.
.
. ,_
.
pertence pesar e distinguir os communs interesses? é á . « Nao~ .. senbore~. Os bnos?s soldados oa dJVIsao aUXJtrop~ a quem toca deliberar os arduos e diillceis negocios h~do.ra Ja s~ achao convencJ~os de que o soherano conpublIcos? é á tropa, e uma tropa que se quer inculcar gIes.o, que e o escudo oa naçao, de maue!ra alg~ma nos
c?ntida na mais rigoros\l disciplina, a que deve chamar a ba de approvdr, ~Jem contar como serVIços, .alDda.que
SI a tutela dos povos, e a direcção dos negocios que per- bons foss~m, oS.J e, ull~ldo~ de uma prepote!J~la mIlHa!'.
tencem ao governo, que os deve encaminbar e pr~sidir? Eslamos alD.da mal convenCidos ~e 9ue o espll'llo de I1nIé á tropa a quem a nação fez responsa,vel pelos faclos, dade, que Jegeos povos do-Bl'asll e sómenle para def~n
abusos e conducla dos govel'Dos? Não, não, não.
de~ qu~ este flCO e p?deros.o contmenle torne ao antIgo
« Não podeis, pois, deixar de confessar que obrasteis e JDfellz e!i lado coloDla)!..~eles~ esta que redunda mesmo
inconsideradamenle, e se este mai é por vós reconhecido em benefic~o da .~o~sa mal patna.
.
tambem vos deveis convencer da necessioade de o reme- . « E senao dll.el-n~s,. senbores: se o BraSil fór redudiar. Ensurdecei para aquelles que não Illes importa ver z,Jdo a esqueleto !perml~tl-?OS usar desta figura), que uli-,
o !lageJlo da guerra civil e de ,êr correr o sangue inno- h~ade delle _se po,?erq, tIrar? !\Ias ~e. este esqueleto. fór
cente 1 Esconjurai-os como inimigos da eoncordia e do vlVl~.cado nao serao commun as .utIlidades e reparlJdas
a,:; 1.Jq~ezas, de que a natureza qUlz abundar um lelTeno
bem da patria.
« Ouvi s6mente aos que. tiverem o amor delJa e da tao ferlll, como ameno e suave?
vossa gloria, e como eu seja um delle recebei de mim
« Senho~'~s, n[1O devemos ser inconsequentes. Uma
um osculo de fraternidade e o meu juramento, e confiai tropa a~xJlJadora não é uma tropa revolucionaria.
de que vos não hei de atraiçoar. Em nome da houra mi- O exercJlo nilO é o que delibpra, e só lhe perlence obelitar aceitai o meu conselbo. Não affianço comtudo o decer. A . ua força só deve operar á voz do govel'110 e
desempenho das minhas idéas, porque tenbo decidida não á vonlade dos chefes.
diillculdade ~m exprimir-me. Procurarei, porém, quanto
« Estes, senhores, são os nossos sentimentos e nem
me .fOr posslvel o fazer-me entender para vos fazer delles nos poderá apartar a narração que lêmo n~ ordem
senhr.
.
_'.. .
dem do dia que nos foi transmiCLida, porque, alem de se
(I Amados camaradas, nao temais. DizeI sem suslo ao
formar Colp eIla o mais legal corpo de delicto, foi o que
bitantes desta cidade, que nos reeebêrão como irmãos e
como uma tribu auxiliadora.
« Com o nome da conslituição n6s temos feilo vêr as
scenas que apresentárão os proclamadores da liberdade
t
e da igualdade
em Franca: se Bruto e Cassio forão insultados pelos romarros todôs sabem'-,u)e que a manhosa politICa de Cesar deu causa a este rompimento: e podercmos porventl1l'a apon~ar na conducta de S. A. Real algum
passo que denuncie suas intenções para que volte o despotismo?
« Demos gracas ao Deos dos exercitos por não bavermos experimentado a sorte dos Grachos; nós estamos
mui desmacarados; não poderemos jamais ganhar os nríi_mos da maiol' parte deste povo, que lemia vêr a todos os
momentos reproduzida nesta cidade a cataslrophe tJos
Idus de ~Jarço, em Roma; é r.onstante que n6s desejavamos vêr o rompilllç,nto dos partido' de opposiçüo para fazermos o mesmo que fizerão os soldados de Alex-andre
em Persepolis; era impossível levarmos adianle por mais
tempo a impostura; perdemos a fé publica, e quando entrarmos em Portugal não poderemos dizer que somos
portuguezes, sem fazer injuria a este nome, symbolo da
honra e da probidade no meio de todas as nações da
Europa., »
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de todo nos acclarou o engano que se nos fez pelos equivocados e errados principios em que ella se funda.
« Os soldados, senhores, ainda que não tenhão a instrucção precisa para poderem decidir em materias politi·
cas, nem Dor isso muitos de nós deixãõ de ter um
alvoro\o de idéas que lhes abalão o peito e avivão a sua
ima!finação, apezar que não possão exprimi r-se para significar os seus sentimentos com o enthusiasmo que dese·
jão. Mas nem por issu deixão de possuir o conhecimento
da razão e o amor da verdade, e que agora descobrimos,
e que inteiramente falta na precitada ordem do dia.
« Nella são accusados os povos desta provincia de que
rerem lançar por terra a grande obra da nossa regeneração, ao mesmo tempo que não apparece um só facto que
o comprove nem que tenha chegado á nossa noticia.
« A ontra ralsidade, que tambem descobrimos, é de
que S. A. Real tinha supplicado ao seu augusto pai o
mandasse retirar deste paíz. Sim. E' verdade que elle
disse que lhe era indecoruso aqui permanecer como governador de uma só pl'ovincia, igualado ao das outras,
que lhe de'vifLO ser subalternas.
« E disse bem, até pela impossibilidade que resulla va
(na desunião) de poder fazer erllcãz a sua regencia no
verdadeiro systema de ulil-administração. i\Jas não d~sse
que era indecoroso ao seu caracter e dignidade o conservar-se na regencia do reino do Brasil qnando as suas
provincias estivessem unifol'memente unidas.
« Se aquella carta nflO fosse de proposiLO adullerada. e
sim fosse eutendida com a imporLancia, maLinreza e decoro que merecia, era bem de esperar qne a providencia
não fosse peior que o mal, e que em luga: de se decretar
o embarque de S. A. l\eal para Portugal. pelo contrario
se ordenasse a Lodos os governos das di\ rsas províncias
que lhe obedecessem e reconl.lece~s~~ ae lpital como um
centJ'O commum a que se devtüo dlflglr.
_
Não nos ingerimos em accusar ao a .::Iusto congresso
de uma lal decisão. Concedamos que 01'" foi fundada em
boa fé. Se o foi, como acreditamos, pela mesma razão não
podemós co~(l~mnar que o~ povos d.o Brasil usem do direito de petlçao, que lhes e pel'lUlllldo pelas mesmas bases da constituicüo que jurámos.
.
« Se os soldádo da divisão auxiliadora, senheres, no
dia i i do corrente se achassem formalmente instruidos
daquellas justas razões, como agora o estão, de certo serÍot10 surdos a.o grilo uns armas. A desobediencia nestes
cllfoS não é um crime, é uma vh·tude. Não é o soldado a
qü'em pertence o interpretar os r1esignios do gOVE'J'DO,
ainda mais com sediciosos movimentos, cobertos com o
véo de um arreclado zelo pela l'ausa publica.
, « Finalmente, senhores, os soldadQs, que em uma porfiada e longa luta com os mai valentes guerreiros da Europa se cohl'irão de 1011l'0s, salvando a Portugal da tyranDia de um jugo estrangeiro, e que desele a foz do Tejo
até nlem elas aguas da Garnmna Iizorão respeitar as quinas, e de cujo valor a EUI'opa, com' o exemplo, aprendeu
a resgatar-se e a quebrar as cadêus com que foi subju·
gada e vencida por muita vezes, não hilO de agora no
. Brasil vil' a ser igualados aos vis junizaros, com manifesto escandalo e deshonra.no~sa.
« Pes,ai, senhores (nós vos upplicamos) na balança da
razão as nossas humildes expres.ões', e se acllardes que
deve ter lugar o que vos ponc1emmos, creemos entre nós
o mais ditoso (lia; dedicado ao nos o arrependimento, e
vamos, pelo meio de uma bem escoll1ida deputação, abra·
çar-nos com os nossos irmãos, e ratificar o nosso juramento do olJediencia ao augusto Principe, nosso amado
regente.
Mas quando este' belO, que desejamos se não verifi..
que, talvez, senhore , por se querer sustenlar um capricho indiscreto e hostil, inteiramente opposto ao Lem geral da nação, neste caso nós, na presença do Deos e do
muudo, protestamos pelo engano que se nos fez para nos
levarem a uma aggressão ruinosa alé para os mesmos interesses de Portugal, protesto este que, sem omenOr sossobro, repetiremos em nossa defesa gur.ndo chegarmos á
mãi patr'ia, e forem declarados os que nos iIllldirão pelo
angus-to congresso, como perturbadores e atropeladores
«(

(l

do paiz, que devião respeitar e auxiliar, epilhetos que,
sendo injuriosos, nHo competem com tudo áquelles que se
constituem dignos do nome Pol'tuguez.
« Estes,lpois, &ão;amados camaradas, os saudaveis con·
selhos que vos olferece o vosso amigo-Patl'iofa Consli·
tacional.
UWlFFERENÇA DO MIl\'IS!ERIO E AUSENCIA DE JosÉ
CLEllENTE

Quando se soube na côrte do pl'ocedimel)to do
regimento de milicias de S. Gonçalo derão-se providencias parR ani via-lo do serviço, e abri~ar a fortaleza de qualquer golpe da parte da di visão auxiliadol'a.
A capital nas 24 hOl'as decorridas, da noite do dia
11 até á noite do dia i2 de Jane1ro de 1822, esteve
sem governo, entregue a si mesma, e todavia não
houve a deplorar nenhum acontecimento desagradave1. O ministerio permanecia alheio aos acontecimentos daquellas 24 horas.
Quem fazia a policia erao bom senso dos cidadãos,
e nunca a policia foi mais bem feÍta do que então.
Do campo de Bant' Anna partião as ordens, que erão
comprebendidas e executadas por, t?dos. A~i s.e
acha vão reun idas as pes!loas que mals mfluenc1a t1nhão nos negocios daquelle tempo, havendo a maior
harmonia de pensamento e de ordem em todas as
deI iberações.
Notou-se, porélTI, a ausencia de José Clemente
Pereira, presidente do senado da camara em quanto
que todos os vereadores, que havião assistido ao
aéto solemne do dia 9 de Janeiro, aUi comparecêrão todos a otrerecer o seu apoio e a prestai' os serviços que deUes precisasse a causa publica.
Em vão se mandou procurar o presidente do senado da ca'nara por toda a parte. Appareceu depois
que a crise se resolveu em favor do Era il, e quanto
á sua ausencia explicou que fôra por incommodos
de saude. Houve, porém, fundadas suspeitas de
que eUe passái'a a noi te de 11 para 12 no quartel
de Jorge de Avilez,
- José ClemeRte, por si e pelo seu amigo o padre
Macambôa, estavh. muito relacionado com os officiaes da divisão auxiliadora, e era muito obrigado
a Jorge de Avilez pela parte que havia tomado no
seu despacho de juiz de fóra do Rio de Janeiro,
fs1.o deu lugar a desconfianças que já havião ; porém José Clemente depois se tornou extremo amigo
da indeilCndencia do Brasil, c um dos mais uteis
cidadãos que temos tido.
Ouvi de pessoas mui respcitaveis, contemporanem; e muito conhecedol'Us de José Clemente Pereira, que depois do dia 9 de Janeiro de 1822 elle
se tornou tão dedicado á independencia do BI'asil,
qUt tomou a si persuadir, aos portlJguezes do commercio, ser do interesse clelles a causa do Brasil
para lhes não acontecer como aos hespanhoes europeus em toda a America Hespanhola, donde erào
forçados a sahir, perdendo o seu commercio e propriedades; e o conselho aproveitou, porque os por.
tuguezes, identificados com os brasileiros, formárào
uma só nacionalidade.
A DIVISÃO AUXILIADORA

NA PRAIA-GRANDE VÊ-SE E)I

GRAVES APUROS

Na proclamação, que o Principe Regente fez ao
povo no dia 12 de Janeiro, quando a tropa passou
par
outra banda da bahia, atLribue eUe o movi-

DAS CONSTITUIÇÕES
mento da divisão á desconfiança excitada entre a
tropa p0rtugueza por cabeças esquentadas e homens
perver:os inimigos da união de ambos os hemispherios, que tenhão maquinado quanto podem, etc,
Na ordem do dia de 14 de Janeiro recommenda
Jorge de Avilez á divis'io disciplinas, moderação e
firmeza pal'a elle poder p'roclarnal' publicamente,
quando os apresentasse na pa tria - Todos elles sào
portuyuezes.
No dia 16 dirige J.orge de Avilez uma representação assignada por eBe, pelo brigadeiro Carretti,
coronel Soares do batalhão 15 e outros, como
abaixo se verá, queixan'1o-se das baixas que o Principe tinha míJ.ndado dar aos soldados, concebida
nestes termos:
(l Senhor.-O
general commandante da divisão portugueza
auxiliadora (} os officiaes da mesma' di visão, conhecendo as
tristes consequencias que podem resultar da indisposição geral
que ha entr~ a tropa de Portugal e os desta cidade, qu~rendo
poupar, quanto esteja da sua parte, a elIusão de ~angue, rogão a
V. A. Real que, com a maior brevidade possivel, dê as ordens
necessarias para o seu alojamento na Praia-Grande, donde 5a,IJiráõ para embarcar logo qne cheguem de Portugal as tropas
que devem recebê-los.
« AlIi receberáõ as ordens que V. A Real dignar com municar-lbes, que executaráõ respeitosamente, esperando serem ahi
soccorPldos da mesma maneira que até agf)ra, de soldo e etape,
protestandu a V. A. Real o concorrerem quanto seja possivel
para a boa ordem e tranquillidade publica, tanto relativamente
:\q.uelles habitantes, como com os habitantes desta cidade. Aos
pes de V. A. Real.
« Quartel do batalhão n. 11, em 12 de Janeiro de 1822.Jorge de Avilez Zuzarte de Souza Tavares.-Francisco Joaquim
Carretti, brigadeiro.-Antonio José Soares Borges e Vasconcellos, coronel do regimento 15 e commandante do 10 batalhão.
-JOSH Corrêa Guedes Pinto, coronel do regimento de infantaria.-JÚão da Silva Reis, tenente-coronel commandante de artilharia.-Antonio Valeriano de SOliZa Castro, tenente-coronel
commandante de artifices engenheiros.-Antão Garcez, tenente
coronel com mandante.

« Manda o Principe Regente, pela secretaria de Estado dos
negocios da guerra, que o tenente-general Jorge de Avilez Zuzarte de Souza Tavares expessa aos commandantes ordens para
qne os tiros de bestas de artilharia montada do exercito de
Portugal, que passa a tomar quarteis da banda de além, fiquem
desta, e sejãu entregues ao coronel commandante da artilharia
a caval10 da cOrte lzidoro de Almada e Castro. Paço, 12 de Janeiro de 182.1!.-Carlos Frederico de Caula.
« Está coaforme.-Simeão Estellita Gomes da Foncer.a. ))
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« Manda o Principe Regente, pela secretaria de Estado dos
negoClos da guerra, ao brigadeiro inspector do arsenal FranCISCO Antonio Raposo faça immedialamente remetter para o lugar da Armação, da outra banda, onde ainda hoje se deveráõ
aquartelar os corpos do exercito de Po~tugal aqui estacados,
um numero suffiClente de barracas e esteiras, qlJe serlio aIli entregues ao c~ronel co~mandante dc;.corpo de engenheiros, o
q~e communlCará ao mtendente, do mesmo arsenal pa,f3 que
nao ,occorra al:.,'Um embaraço, vISta a urgencia que eXige esta
prOVidenCia. Paço, 12 de Janeiro de 1822.-Carlos Frederico
de C"ula.
cc Está conforme.~Simeão Estellita Gomes da Fonceca. »
cc ~anda o Principe Regente, pela secretaria de Estado dllS
negoCias da, guerra, que o coronel cOlllmandante do !'l'al corpo
d~ engeuhelros Joaquim Norberto Xavier de Brito passe immecliatamente_ á outra ba~da a examinar os qualteis, lJ1!e no lugar
da A:rmaçau tem servido á tropa, e ahl ou onde mais convier,
o mais perto posslvel do mesmo luga r, f"~a apromptar nos mesm<?s e outJ"os quaesq~er q!1arteis os arranjos precisos para que
hOJe mesmo se possao al1l accommodar os batalhões de infantaria n. 11 e 15, e batalhão de caçiid"res n,3 e corpo de artilhana montada, que esta tarde infalI.ivermente devem para alli
passar, .devendo levar p.ara o coadjuvar um {lU dous offjciaes
engenhe)ros, além dos arl1fices que entender pr~cisos. Paço 12
de Janeiro de 1ll'22.-Carlos Frederico de Caula.
'
C( Klá conforme.-Sime:io Estelllta Gomes da Fonceca. II

« ~anda o Principe Regente, pera secretaria de Estado dos
negoclOs da guerra, ao tenente-genl'ral Jorge de Avill, z Zuzacte de Souza Tavares fique de accordo que immediatalÍlente
vão para a praia de D. Manocl as barcas, que devem esta
tarde conduzir para a outra bauda O' batalhões de infantaria
n. 11 e 15, batalhão de caçadores D. 3 e corpo de artilharia
montada, que devem ser aquartelados 00 quarteis da Armação
ou outros que mais precisos forem, a cujo tim se acabão de expedir as ordens necessarias, tanto ao Coronel com mandante do
real corpo de' engenheiros para os preciso; arranjos, &>mo ao
deputado commis ario para -() preCiso fornecimento, e ao juiz
de fóra da vil1a real da Praia-Grande para prestar todos os auxilios que dependerem da sua jurisdicção, devendo outrosim
ficar mais na inteJligencia de que na praia de S. Christovão
tambem se acharáõ as embarcações que devem conduzir o sobredito batalhão de caçadores, até agura all1 estacionado. Paço
12 de Janeiro de 1822.-Carlos Frederico de Caula.
'
« Está conforme.-Simeão Estellita Gomes da Fonceca. »

« Manda o Principe Regente, pela secretaria de E:ltado dos
negocios da guerra, ao deputado qommissario Albino Gomes
Guerra de Araujo faça immediatamente ~promptar as necessarjas rações, etap~ e ferr~gem, c~rrespondentes ás praças elIec.
tlvas dos batalhoes' de IDfantana n. 11 e 15, caÇadores n. 3 e
artilharia montada, que lhe devem ser fornecidas ainda hoje
mesmo ou amanhã, pel manhã, 18 do corrente, no acantonamento da Armação da Praia-Grandê, em que estes corpos do
exercito de Portugal se deveráõ hoje estabelecer, continuando
o referido deputado commissario a fazer este fornecimento
« h1anda o Principe Regente, pela secretaria dol Estado dos com a maior regularidade até nova ordem. Paço, 12 de Janeiro
negocios da guerra, prevenir ao tenente-general Jorge de Avi· de lS22.-Carlos Frederico de Caula.
lez Zuzarte de Souza Tavares que, havendo-se-Ihe expedido
« Está conforme.-~imeão Estellita Gomes da fonceca. »
portari à na data de hontem, atim de que os tiros de bestas do
corpo de artilharia montada do exercito de Portugal, que passão a tomar quarteis da banda de além, na Armação, flcassem
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desta, para serem entregues ao coronel commandante da artilharia a cava1lo desta côrte, assim se havia já verificado, não
só por não serem precisas daquella parte 115 parelhas que ficá· Conta das praças "elaC1'onadas para bai:JJ!L do serviço, por
rão, por haver já lá porção sufticiente para qualquer exercicio
portaria de S. A. Real.
que se pretenda fazer, como porque assim o ordenara o meso:o
Senhor. Paço, 13 de Janeiro de 18n. - Carlos Frederico de
Caula.
«Praças que -vi"lrão relacionadas para baixa e gozão de1la:
« Está conforme.-;,Simeão Estellita Comes da Fonceca. »
brigada de artilharia, 12 ; batalhão n. 3, 20 ; n. 11, 48 ; n. 15,
47 ; arti fices, 2.
"Praças que não aceitárão baixa: artilharia, 9 : batalhão
(C Manda o Principe R~ente, pela secretaria de Ehtado dos
negocios da guerra, prevlOir ao juiz de fóra da vi11a real da n. 3, '20; n. 11,91; n. 15,33; artifices,l.
« Praças que não têm o teo:po da lei: artilharia, 10; bata
Praia-Grande que, devendo hoje passar para os quarteis da
. Armação, ou outros que neeessarios forem, os batalhões de in- Ihão 1.1. 11, 16; n. 15, 14; artifices,1.
« Praças para baixa, sendo presos, sllntencrados e criminofantaria n. 11 e t5, de caçadores n. 3 e artilharia montada,
indo incumbido todo o arranjamento da mesma tropa e abole- sos: artilharia, ~; J:atalb.ão n.l1, 2; JI. 15, 2..
« Praças que tlDhao baixa por- desellores e vlel'ão relacionatamento da oflicialidade, assim como o coronel commandante
!lo riaI corpo de engenheiros o coronel de infantaria, addido das~ batalhão n. 3, 4; n. 11, 3 ; n. 15, 4 ; artífice , 1cc Vierão relacionados para baixa 12 nomes que não existem
ao estado-maior do exercito, José Manoel de Mora,es, deverá o
dito juiz de fóra prestar aos sobreditos coroneis todo o auxi- nos batalhões, a sab.lr: no batalhão n, 11, 4; e no n. 15, 8.
lio a bem do que ao sobrr.dito respeito lhe fÓr por eUes reque- Quartel-general da Praia-Grande, 24 de Janeiro de 1822-Jorgerido, facilitando-lhes tudo. quanto fôr conducente á accommo- de Avillez Zuzarte de Souza Tavares. II
dação e arranjo da referida tropa. Paço, 12 de Janeiro de
1822.-Carlos Frederico de Caula.
« Manda o Principe Regente, pela secretaria de Estado dos
« Está conforme.-Simeão Estellita Gomes da Fonce(lII.
negocios da guerra, que o coronel com mandante do batalhão
, . l)
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de infantaria n. 11 de exercito de Portugal João Corrêa Guedes
Pinto faça dar baixa no livro mestre ás praças do dito corpo,
constantes da relação junta. assignada por Simeao Estellila Gomes da Fonceca, ofllcial·maior da sobredita secretaria de Estado, ás quaes houve por bem conceder aqueIla graça em aLtenção ao que as mesmas praças lbe representárão, tenqo·lbes
permittido licença para ficarem já da banda de aquem. Paço,
13 de Janeiro dp 18~2.-CarI05 Frederico de Caula.
cc "Fr. B. Nesta conformidade, e para o mesmo tim, se expedio portaria aos outros commandantes de corpos, sendo:
« Do batalhão 11 um 10 sargento, dous 205 ditos, um forriel
um cabo, um coronheiro e 10t soldados.
« Do batalhão 15 um cabo, um musico e 44 soldados.
cc Do batalhão 3 um cabo, um espingardeiro e 11 soldados.
cc Da arttiharia um cabo.e seis soldados.
« De artifices dous soldados. »
cc Joaquim Xavier Curado. do conselho de Sua Magestade e
do de guerra, fidalgo cavaHeiro da sua real casa. commendador
das ordens de S. Bento de Aviz e Torre E pada, tenente'general do exercito, e governador das armas da cÔrte e província
do Rio de Janeire.
cc Em cumprimento da determinação de S. A. Real o ~rin
cipe Regente, que me foi dirigida em portaria da secretaria de
Estado dos negúcios da guerra de 17 do corrente mez, fica com
baixa do serviço nacional José Ferreira, soldado da 5a companhia do batalhão n. 15 do exercito de Portugal, destacado nesta
côrte, com declaração de que fica para sempre isento de todo
e qualquel' serviço militar, e para que o referido conste aonde
convier, mqndei passar a presente, por mim assignada, e seIlada
com o seBo deste governo das armas. Quartel-general do ca!!!po
de Sant'Anna, em l i de Janeiro de 182~.-Joaquim Xavier
Curado. ))

Jorge de Avillez, chegando á Lisboa, apresentou
ao seu governo a exposição dos factos acontecidos
no Ri{) de Janeiro, e que derão motivo ao embarqtle
das tropas, a qual o governo tl'ansmittio ás côrtes;
e em sessão de 22 de 'Maio de 1822 foi mandadc
remetter á com missão especial de negocios politicas do Brasil, publicando-se pela imprensa, na
fórm1l determinada a respeito da cOl'respondencia
do Principe Real.
.Na .mesma sessão.lêu e secretarIo uma fe]iciLaçã~
felta as côrtes pelo general Jorge de Avillez, che.gada do Rio de, Janeiro, sobre a qual propondo. o
presidente se 6e deveria declan.:r ter sido l'ecebida
com agrado, ou su pender-se por então toda a resolUÇãO, depois da discussão, pondo-se a votos foi decidido que não.
"Illm. e Exm. Sr.-Tendo-me representado alguns
officiaes. e spldados da divisão portugueza que, na occasião de Irem a essa cidade conduzirem as suas ba"a"ens
têm sido insultados com palavras e ameaças as m;is "exci~
t~ntes, e não. convindo ao bem do socego publico que contl/luem taes Insultos, rogo a V. Ex., com o maior encarecimento, se digne levar ao conbecimento de S. A. Real o
Principe Regente esta minlJa representação, pedindo-lhe
que mande dpr as mais en~rgicas providencias para que
cessem de uma vez estes Insultos, que podem produzir
successos fataes.
« Deos guarde a V. Ex. Quartel-general da PraiaGrande,14 de ,Janeiro de 1822.-IIIm. e Exm. Sr. Carlos
Frederico de Caula.-Jorge de A\'iIIez ZUzal'le de Souza
Tavares. »

"Deos guarde a V. Ex. Quartel-general da PraiaGrandc, 15 de Janeiro de 1822.-II\mo e Exm. SI'. Carlos
Fredcrico de Caula.-JoTge de Avillez Zuzarle de Souza
Tavares. »
« Senhor.-O -genel'al e commandante dos corpos d.a
di visão auxiliadora de~taca(la nesta côrte, com o maIs
profundo acatamento levalltão sua voz anle a augusta pessoa de V. Ao Real, para fazer presellle o sentimento eom
que têm recebido pela secretaria da guer~a as orde,ns ~e
dar baixa a todos os soldados dos batalhoes, que !Ddlstinctamcnte as pretendem; estas ordens, parece-nos, são
commettidas para debilitar e enfraquecei' este corpo, que
el-rei nosso monarcba e augusto pai de V. A. Real tem
visto com a maior distincção, elogiando-o pela sua honra
e fidelidade D:1 sua proclamação de 23 de Abril do anno
passado, e Vossa Alteza mes" o tem confiado nelle ~ melhor a poio da sua alta autoridade na sua proc1amaçaú aos
fluminenses.
" Os supplicantes, real Senhor, estão persuadi.dQs, pela
pratica geral do exercito, que para todas as baixas de\'l,\
pedir-se informação dos seus immediatos chefes, esta
formalidade, indispcnsavel na ordem militar, nos faoz crê!'
que algnn, mal intencionados têm alterado o coraçao aternal de Vossa Alteza, fazendo-lhe crear apprehensoes
injustas e sem fundamento.
.
« A divisão mantem inalteravel seu amor, fidelidade e
obediencia ás cõrtes geraes da nação, ao nos~o augusto
monarcha e a V, A. Real, como llerdeiro das nrtl:des do
nosso soberano e do tiJrono portuguez em ambos os mUJ1dos. Este sentimento de fidelidade tem a honra de repetir e as egurar a V. A. Real.
« Confiados nestes sentimentos, elevão ante ,"ossa Alteza esla humilde suppliea, para que se digne mandar
suspender a portaria referida, porque ella tende certamente a dissolver a divisão, debilitando sua força pbysica, e não se perdendo de vista que ella comprehen~e
uma parte do exercito nacional permanente, e a qual nao
póde reduzir-se sem alllOl'idade expressa do gover~o da
metropoJe, aonde devem vollar, segundo a declaraçao de
Sua Magestade de 20 de Março de 1.821, na qual pr?~e}te
o mesmo augusto Senhor que, depois de voltar a dlVlsao,
se lhe concederáõ então as suas baixas.
« A dilisão está prompta a voltar a Porlugallogo que
se lhe faça saber a resolução de Sua Mag!lstade p~las v!~s
legaes; entretanto pedem a Vossa Alteza que .nao ~eJao
desholll'ados e vexados publicamente, nem mOVIdos a deserçao e abandonD de suas bandeiras. Este exemplo é térrivel e pernicioso para o exercito.
« Permilla-nos Vossa Alteza tornar a nossas lares, com
a mesma Aloria com que delles !lavemo:; 'ahido, depois
de termos cooperado para a liberdade do no\o mundo. o
« Não descollfie jámais rossa Alteza da nossa fidelillade, pl'bmettendo sobl e o mais sagrado da nossa honra
não perturbar a tranquillidade jJublica, embora 1I0SS0S
inimigos forgem suspeita' e temores contra nós, alterando
o reponso publico; nós eon el var-nos-hemos sempre entre os limites da justiça e moderação, qualquer que seja
a SLHl intenção.
« Porém, desgl'açadamentc, se ossa Alteza não se
digna acceder li nos a humilde supplica, p'lrmitta-nos ao
menos para descargo de no sa lesponsabilitlade o mais reverenle protesto (como desdc já o fazemosj perante a.
curtes gemes, pclas consequencias que podem resultar
de desligar para sempre os soldados da ohrigação de servir a deteza de sua patria.
« Aos pés ele V. A. Real. Quartel-general da PraiaGrande, tG de Janeiro de H122. -,lorge de Avillez.-Brigadeiro Carl'elli.-Coronel SOilres, do batalhão 15.-Tenente-coronel Jose l\laria, do JJatalhão H. - Tenenle
coronel Galcez, do batalhão 3.-Tenenle-coronel Reis, de
artilharia 4.-2° teneute Valeriano, ele artifices eugenbeiros. ))

e

« I1Im. e Exm. Sr. Tendo ordenado ao com missario
annexo a esta dhisão, Luiz Augusto, de fazer as distribuições do fo:necim~to ao~ corpos da divisão pelas 7 horas da manha, tem aconteCIdo que até hóje as mesmas se
têm feito sobre a tllrde, de que resulta aos soldados não lerem t'empo para os dous ranchos a que estão acostumados'
portanto rogo a V. Ex. leve o refe.rido á presença de S. A:
Real para. o mesmo senho~ se digne ordenar que o -dilo
commlssarlO tome as precIsas providencias para que á
« Manda o Principe Regente, pelá secretm'Ía de Estado
referida hora seja effectivamenle distribuido o forneci- dos nfl~ocios da guerra, estranhar mui severamente ao
mento da divisão.
teneD\e-gencral Jorge (Ie A\iIlez Zuzarle ele, Souza Tava-
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res a inconsidcrada representação que á sua augusta pl'esença dirigio, cm data de 15 do corrente, pela mesma
secretaria, expOndO))5 prelexLos que allegárão oS l:ommandantes do~ corpõs da divisã portugueza auxiliadora
para não rxecutar as suas reaes orrlens para as baixas
dos soldados da referida divisão, pois deveria sallel' o
me~mo tf'lJeQte-genel'ál e os commandantes que só lhes
cumpre obeúecer ao que se Ih(,s delermillélr sobre qualquer artigo. sem que pos ão isentar-se da satisfação
deste dever por arbitrarias interpretaçõe:i, que temerariamente excogitão em manifesta contradicção á l berlipneia qlie protestárão no dia 13 dl1 corrente a qualJ~o o
me5Jl1o Sf'nl1or houvesse por !lrm ordenar-lhes; e eOl110
nenhuma ai tenção merpce a r{'ferida representação, determina S. A Real que se dê exacto CUfllprilll(·nto ao
que tem mandado l) manda sobre e te objecto, em que a
divisão se ,lem mORtrado pos,nida do e. pil'lio da 111" is
criminosa insubordinilção, da qnal vai S. A 11< aI, sem
perda de tempo, dar uma exac!a e circumslanciHda conla
a S. \1. el-rei seu auguslo pai, para que che::ue ao 0nhecilllenlO do ,IIIJI'I'ano r.ongresso naclOllal. Paço, 17 de
.Janeiro de 1B22:-Joaqllim de Oliveira Alves. »
I

lU

dos nellas têm regressado para as suas companhias, entregando as baixas que tinhii.o recebido (doc.umento u. 6),
e tenho a salisfação de segurar a V. Ex. que ate agora a
maior parte fica firme e unida á suas bandeiras, e por
este motivo Irmos levado a S. A. neal a representacilO inclusa (dr.cumento n. 7)
•
(( Aalta penetraç1ío de Y. Ex. conl.1er.cerá a irregularidade des!es proce'dimr.nlos. E é evidente que só um conceito equivoco e malicioso da, virtudes militares ê que
póde haver suggerido a idéa de desorganisar e desmembraI' um corp", que é a colunma do Estado e defensor
úos direitos da nação e da corôa.
(( Por esla razão temos ii homa de cOllllllllnicar a\', Ex.
pari! que leve ao r.unhecimento de Sua ~Iagl:!slade e ás
côrtes geraps o amor mais decid ido á sua real pessoa, assrgllranflo-lhe qlH', qualquer que s(·ja o caracter dos inimigos drsla divi ão, esta se consel'vará srmpre nos eus
ju tos limite-, respeitando o dirpiLo fios povos, vigiando
lia sua tranquillidade inle)'iol', ao mesmo tl'mpo que pugnará sempre pehl incolumidade e indivisibilidade da
nação.
({ Não podrm os cbefes deixa I' de levar ao conheciIIlr to de VY. EExs. que somos todos perseguidos, e que
ha um el!lpenho eru fazer-nos appal ecer como inimigos
do Bl'ilsil, qUE' faz continuar em :l!!itações a este innoeelite
po"o, ~obraudo guarda, augmel1tando as forças da forlah'zils. Ilrr .. ncando de sllas ca as e lojas aos mestres, e
olficiae oe officius para conserva,-los sobre a' armas cum
tlo/lllvel prejuízo de suas anterions economias, como se
esta di\i no fosse aggressora do no' o; este empenho temel'ario tem clH:gado até a animal' a canalha para que
in IIl1em. os soldado' que são enviados á cidade, pelo que
se fez necess; rio dirigir a S. Ex. o mini:,lro da guerra
{docnmento ti. 8), como tambem obre a alteraçflo das
'rações (documento n. 9).
.
(( Deos guarde a V. Ex. Quartel da Praia-Grande, 18 de
Janeiro de 1822.-llIm. e Exm. SI'. ministro de Estado
do. ne~ocios da guerra.-Jorge de Avillez Zuzarte de
Sl'uza Taraaes.-Francisco Joaquim GarrG,li, bl1gadeiro.
-Antonio José Soares Borges e Yascollcellos, coronel do
regimenlo n. 15 e commandante do 1 batalbão.-José
i.\laria da Costa, tenente-coronel commalldante interino
do batalhão n. 11 -José da Silva Rig, tenente-coronel
commandante de artilharia,-Antonio Valeriano de ouza
Caslro, 2° tenente commandante de artífices engenheiros, II

(( lllm. e Exm. Sr. - O gl neral e os chefes da divi-ãn
auxiliad(lra, destacada nesla côrte, têJ\l o sentimento de
pór ao <'onheci.llcnto de V. J;x. os succes os occol'lidos
no dia 12 do corrente ne ta cirladé.
(/ Desde a p~l,tida ele ,'Uil \Iagestade á anliga sé le do
reino formOU-se logo um pari ido forle para deSrlleud)J'il!'
esta parte do Brasil da mona/chia portllgupza; intl'nções
de 0pfll'essão ao augnsto congresso nacional se atlribulão
cuidadosamenle. excitando deste modo o desContentamcnto geral até que se chegasse a formal' um ponlo de
apoio capaz de realizar a separação intentada.
(( E~ta tr ndencia &e manifestou decididamente á chegada do decreto das côrtes para o regresso ele S. A Beal,
e enlão se desenvolvêrão todos os meios de discordia por
via da imprensa; os apostolos da di 'isão espalba\ão por
toda a parLe esta doutrina, que temou tal vigor que obl igou a camara a dirigir
Real um requeriluento
flrecur 01' da independencia intentada para que fica se
aqui.
(( Sua Alteza qnnuio, significando que ficaria alé dar
parte ás côrtes geraes e a seu auguslo. pai, nossu amado
rei; esta resposta não pareceu sufficiente aos interesses,
e pedio se declarasse por um edil ai a absoluta resolução
de ficar (documento n. 1'.
« O 'general e os chefes da divisão conhecião o fim a
Representaçâo dirigtda a S. A. Real.
a que se dirigia esta resolução, e conheccndo os pa.so
d~s cOl'ipheo~ inn~vador~s eslavão ~~rorm.ados ,dLl~ lIleios
l( Senhor.-O .g~neral e commandante~ dos corpo~ da
que se, el.u!;, egav~o ~al a ~onse~ull os Stll~S ~1 oJer.~os".~ . divisão auxiliadora do exercilo de Portugal, penetrados
do . ~I\1C. dc\I.~o pal te ,I.V. Ex. e as côrtes "maes na pll do mai~ profundo sentimento, levantão asna roz perante
mell,~ ?"Caslao.
. '. , .
,~
a,
a angusta pre ença de V. A. Real para expressar a tlôr
II Esta CIICUIll l,melaS l.el1lJlda convencêt,lo o "em lal. com que lem recebido
ela secretaria .la "'uerra a portaque a sua pes o,: er.<lIIlUlll (lO e~vtço como gl'lIerHI das ria de 17 do correnle; publicada na Ga~eta desta côrte
armas desta pronnctél, e pedlO a S. Â. Real ~ d~sonera ·.::e em 19 deste mez.
deste emr'ego, os, resulla~os da sua deml sao COI,l t~o
(I Demasiado sensivel lhes tem sido, ieal Senbor, a sedo mal).I.~Sll) que ~(1 ~ez.! ,I ~ldade (~Ioc\lmen~o n. ~) , e vel'idade com que Vos,a, Iteza os lem mandado repreheunest? b~e\;. bo.squ~J~ ~\el'l "'. Ex .. '~ .nece ,Idade (~.~ der, e crêm certamente '(jue o coração de \"0 sa .\lLeza
~o?\e dlJ le~I:~1 a. ?IVlS',IO, afim de .\~\~I_ o 'P~\o do.s.1 .0 tem ido de viado pelos seus inimigos, pai que não po1~les da gutl~a cnJl, pclfrt.a qual,~ ,(~~lSaO 101 lllduztd,t e dem persuadil·se que um Principe, que lhes tem dado
pi ovocada po~ .~od? ~ melo possnel~. , _
provas não equivocas de apreço, os veja hoje debaixo de
.:~ ~ supphca dl~I~lda ,a S. A. Real.pala a pa~sa~e~l da outros pontos de vista diITerenles.
dn 1,~0 ~~ra a ,Pla!a-GI~nde, e ~ 01 de?) do Iml1l~t~ o da
« Porlanto J'ogão a Vossa Alteza que, IIfastando o
~uefla p,ua a SIM execuç,ao, mosllam-n a os docum,lI1tos animo das suggestões dos seu inimigos, que achão o seu
v e 4.
.
.,
.. ,..
,prazer em des\'iar o coração do melhor dos 11 incipes, se
(( DepOIS 9ue se aqual telou a dlVl ao nesta paI te di&ne ponderar as razões que tiverão para faze!'. a ua reopposta ~ ~llj~lde, aondese tem gt~ardado ri ~e~hor or- elamação.
d.em e qlsclphna, l~m .lJcI~ o sentimento de \êl-se ~t~« Se merecem que Vossa Alteza se digne ouvi-lo,
c~da . de um rr.l~do. lIl~xperado e esc~ndaloso, e sub\ el- achará Vo~ a AlLeza que não têm infringido de maneira
SIVO a ordem lUlhlaJ, pIes nte e futula.
alguma as leis da subordinação nem desobedecido jamais
« O supplemento á Ga;;eta do Rio de Janeiro (docu- á suas reaes ordcns. A divi ão do exercito permanente
mento n. 5) dará uma idéa justa dq animo com que se de Portugal veio destacada para este reino pOI tempo limifaz eSlft operação, p<il'a cuja exeeuç;\O se tem empregado lado, a occupar varios p0l1l0~, como Rio de Janeiro, Batodos os meio possiveis de educção, admi!lindo- e até hia e Pernambuco, de modo que tem sido sempre consirequerimenlos por terceira pessoa e enganando o publico derada pela cõrtes geraes da naç.üo e pOI' Sua Magestade,
com relações falsas, pois que muitos soldados do~ aponta- que deve 'er rcndida por outros corpos.
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II Daqui se infere que ella é uma pal'le integrante do guinarios, evitará Vossa Alteza- toda a medida que póde
exerdto permanente de Portugal, cuja conservaçflO e induzir a turvar a tranfluillidade e moderação que invaexistencia é privativa das cõrtes geraes, como consta do riavelmente observa esta divisão.
Nós tornamos a olTereeer a 'Vossa Alteza n0SSOS mais
art. 33 das bases constitucionaes; esta declaração claramente mostra que au!(mentar e diminuir a força publica sinceros votos de fidelidade e'amor, e que conservando
é uma attribuição in\Íerente ao corpo legisl~tivo, e Vossa a tranquillidade publica não escandalisaremos a soci~
Alteza a tem considerado assim em todas as relações que dade nem os pacificos habitantes destes campos. Porém'
lhe dizem respeito, e agora mesmo quando annuio á sup- aO mesmo tempo observamos que em nossas immediações se acantonão tropas, se encontrão partidas que 011·
plicô"de acantonar-se nesta praia.
II Deste principio inferem que as baixas absolutas e servão o compol'tameuto da divisão.
sem nenhuma causa das que prescrevem o Tegulament()
Nós, Senhor, não somos inimigos destes habitantes;
jámais temos concebidos idéas de oppressão ; nós igualtendem necessariamente a dissolver esta divisflo.
II Ê' bem sabido, real Senhor, pelas nosas leis militares mente lhe desejamos a mesma felicidade qne a nossos ire pela pt:alica geral do exerr.ito que não podem dar-se mãos de Portugal, como lemos manifestado em differenbaixas sem as fórmas que as mesmas leis estabelecem, e tes occasiões: digne-se, pois, Vossa Alteza em obsequio
que não podem dispensar-se sem autoridade expressa do da sua real magestat)e dissipar seus temores.
corpo legislativo.
•
tI A divisão está prompta a retirar-se á Europa toda a
DaI' baixa a soldados que não têm servido á nação vez que se não ultraje nem degrade da honra, e reputatodo o tempo que a mesma nação tem determinado, é ção que tem merecido perante as côrtes e seu soberano;
infringir os decretos do soberano congresso, que tem já muito pouco deve ser o tempo que ha de decorrer até
determinado o serem pl'omptamente rendidos, e V. A. que chegue a divisão que dilve render a esta j entretanto
Real tem sido o primciro que sempre se tem mostrado in- rogão a Vossa Alteza não lhe faça hostilidade alguma,
teressado na execução.
pois que ella ba de evitar toda a occasião de discordia,
As baixas com que tem apparecido os soldados i Deli- logo que pedio il occupar este acantonamento, aonde
cão a ignorancía ou malicia dos que estão encarregados promcllem conservar a tranquillidade e a disciplina mio'
Elellas; elles deviflO saber que é indispensavel que toua a lilar.
baixa se deva dar nos livros mestres, com informaçilo e
Esperamos, Senhor, que, convencido das nossas raconhecimento dos commandantes dos corpos; essa falta zões, nos receba em seu augusto coração, dissipando as
de~~roe a economia mililar, e na pontual observaI!!:ia suggestõcs pouco favoraveis dos inimigos da ordem, asSeconsiste a regularidade do serviço j as baixas dadas sem gurando a Vossa Alleza nossos sinceros sentimentos de
esta formalidade envolve a maior subversão na disciplina fidelidade e obediencia.
militar e ordem na sociedade.
AOS' pés de V. A. Real. Quartel-general da Praia·'
tC :fal' é, que nessas portarias absolutas tem encon- Grande,. 24 de Janeiro de 1.822.-Jorge de Avil\ez Zutrado os criminosos um escudo para illudir o castigo com zarte de Souza Tavares.-Francisco Joaquim Carretti,
que as leis os punem; o documento 1. 0 mostrará a Vossa brigadeiro.-Antonio José Soares Borges e Vasconcellos,
A\1Leza que os referidos nelle forão julgados militarmente coronel d'O batalhão i5.-José Maria da €osta, tenente}lor um conselho de guerra e sentenciados a solTrer seus cOl'one) do H.-Antonio Garcez Pinto de Madureira, tecas'tigos: estes criminosos têm achado nesta occasião nente-coronel do 3. O-José da Silva Reis, tenente-coroum' meio de zombar das leis, que em toda a sociedade se nel de artilharia.-Antonio Valeriano de Souza castro,
cumprem religiosamente, e tudo isto se tem praticado 20 tenente commandant& dos arlifices engenheiros. II
sem preceder o perdão de Vossa Alteza, o que nos faz
crer que se tem alcançado porsubrep'ç,ão.
cc Além desta irregulal'idade têm apparecido relações o MINISTRO FRANCISCO JOsé ViEIRA E' I~STADO PARA. FICAR
NO BRASIL, E NÃO ACEITA A PROPOSTA QUE SE LHE FAZ
de soldados com baixa, que chegão a 3lili, faltando só nas
companhias 1.29, numero muito menor dos que se fazem
insidIOsamente. Por este mollivo temos o sentimento de
Antes do dia 9 de Janeiro o Principe Regente em
levar ao conhecimento de V. A. Real que têm apparecido
aqui homeus tão venaes e baixos a seduzir soldados, reunião Gom os ministros havia posto em questão
offerecendo-lhes dinheiros e conveniencias para que se convinha ou não dar execução aos decretos de 29
abondonem os seus corpos; porém a.o mesmo tempo te.- de Setemhro. O Principe, em uma curta exposição,
mos o prazer de avisar a Vossa Alteza que a maior parte ponderou .as r.ircumslancias em que se achava o
-está satisfeita no serviço da nação c de Sua Magestade, Brasil e o risco que corria a monarchia, se por vencujo amor e lidelid:jde tem tantas vezes manifestado.
Estas são as causas, real Senhor, que têm tido os tura aquelles decretos fossem cum pridos. OPrincipe
commandantes para implorar a Sua alteza protecção, afim disse que bem ou maIo Brasil estava desconfiado,
de conservar a divisão com todas as suas praças elTecti- e que sómente por actos da mais sincel'a lealdade é
vas, de cuja obrigação não podem dispensar-se pelo jura- que se poderia dicipar essa desconfiança. Os minis·
mento que prestárão ao entrar no serviço nacional e real. tros, excepto o da marinha, discorrêrão muito e voNem outro objecto póde guia-los para manter em seus tárão por fim que o Príncipe obedecesse e cumprisse
justos limites os corpos de que estão encanegados.
os deCl·etos. O ministro do reino e dos estrangeiros,
Nãu desr.obrem elles nenhum acto de desobediencia
em representar ao seu Principe os males que resullarião Francisco José Vieira, homem probo e de intellide uma providencia pouco meditada, e talvez contra as gencia não vulgar, depois de se levantar o conselho,
sãs intençges de Vossa AILeza; em tempos tão calamitosos disse ao Principe em particular, que o seu voto era
faci! é sorprehendel' a fé de um Principe, herdeiro das o voto do ministro, mas que a sua opinião como
virtudes do monarclla o mais amado dos portuguezes de individuo era, que Sua Alteza não cumprisse os deambos os mundos.
cretos e ficasse no B1'asi1. E Francisco José Vieira
II Porém se os inimigos da divisão julgão para seu in- fica commigo. se por ventura eu fica?'? Perguntou o
tento dissipa-Ia, sugf:el'indo esta medida, nós não pode- Principe.-Não, senh01', respondeu Vieira.. O lugar
mos deixar de assegurar a Vossa Alteza que, em defeza de ministro em que rr.e acho me priva dessa honra e
natural de nossos direitos, como ci1adãos portuguezes, dessa conveniencla. (*)
faremos todos os esforços possiveis para não sermos ulJosé Bonifacio, que lhe succedeu no ministerio,
trajados nem entregues á discriÇãO de nossos inimigos;
a Vossa Alleza enca 'regou nosso augusto soberano a protecçãu deste corpo, que tem salvado na Europa a monarchia portugueza, e por isso esperamos da sua magnani(*) O honrado Francisco' José Vieira falJeceu em Lisboa
midade que, afastando de si conselbos dos homens san- pobrissimo.
I(

I(
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instou ainda por muitas vezes para que ene ficasse
no Brasil, mas Vieira entendia, que se achando ministro, naquella crise, podia ser a sua ficada no
Brasil tradnzida em detrimento da sua honra: não
ac"~itou a proposta de José Bonifacio.
KARClüo TROPAS DE S. PAULO E MINAS PARA AUGlIIENTAR A
FORÇA DO RIO DE JANEIRO
Depois -da passagem da di·visão auxiliado ra para
a Pl'aia-Grande, o Principe Regente escreveu de seu
proprio punho nma carta régia á junta provisoria
de S. Paulo e outra á respectiva junta do governo de
Minas-Geráes, refferindo em am bas estaS' duas ·cartas
as ultimas occorrencias, e recommendando que
expedissem sem perda de tempo as forças que cada
uma pudesse, para pôr em respeito a segurança da
capital dü Rio de Janeiro. Estas cartas régias, datadas de 12 de Janeiro ás 7 horas da noite, forão redigidas pelo capitão-mór José Joaquim da Rocha,
ooro- insciencia da respectiva secretaria de estado,
sendo remettidas por expressos na mesm;!. hora
neBas indicadas.
A junta de S. Paulo respondeu ao Principe com
muita delicadeza, pondo logo em marcha um regimento de infantaria para esta côrte. A junta de
Minas, ou não teve a mesma actividade, ou encontrou grandes embaraços na remeça da força, porque
o esquadrão de cavaBaria que elIa enviou, quando
che~ou já cá achou o regimento dos paulistas a fazer
senVlço.
OPRINCIPE ORGANISA o lIIINISTERIO DE 1.6 DE JANEIRO
. DE 1.822 '
No dia 1.6 de Janeiro o Principe mudou o pessoal
do seu ministerio; porque, além de ser na tural a
demissão do existente, foi pedida desde o dia 9 de
Janeiro, e reiterado o pedido a 1. 1. e 1.2.
Desde que oPrincipe adoptára uma medida contra
a que o mihisterio votára unanimemente, esse
nisterio não podia mais existir. EUe mesmo pedlO a
sua demissão. A escolha do Principe não foi :nesmo
muito acertada. O ascendente portuguez predominava ainda no seu animo, e infelizmente esse ascendente, mais ou menos pronunciado, nunca mais o
abandonou.
O novo ministério, que devêra ser composlo na
totalidade ou pelo menos na maior parte de brasileiros, foi pelo contrario composto de portugnezes,
entrando nelie um s6 brasileiro. Se ao menos aquelles portuguezes fossem homens de alta capacidade
intellectual e de relevantes serviços, ainda esta preferencia podia ter uma· explicação ; mas não acontecia assim, porque nenhum delles estava neste caso.
O ministerio de 1.6 de Janeiro foi composto deste
modo:
. José Bonifacio de Andrade -e Silva para a pasta
do reino, justiça e estrangeiros.
Caetano Pinto de Miranda Montenegro para a
pasta da fazenda.
Joaquim de Oliveira Alves para a pasta da gu.erra.
ManoeI Antonio Farinha pal'a a pasta da marmha.
Os tres ultimos erão portuguezes, os guae" nada
fizerão. Semelhante ministerio não. p.odia agradar
aos brasileiros, mas tal era o prestiglO que ent~e
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elles José Bonifacio eslava gozando que se não fez
maior reparo nesta organisação ministerial e todos
esperavão que José Bonifacio posto á frente dos negocios publicas, pouco a pouco fosse destruindo preconceitos mal fundados, até pôr a organisação
depois nas mãos de quem e11a pertencia de direito.
José Bonifacio já tinha partido de S. Paul"" em
deputattãO I1ara a côrte do Rio de Janeiro e era esperado a cada instante quando se publicou a organisação ministerial de 1.6 de Janeiro. Esta publicação não se fez antes porque o Príncipe não queria
que o novo ministerio funccionasse por muitos dias
antes, f6ra da presença de José Bonifacio. O ministeria pas8ado, desde que pedio a sua demissão, em
consequencia do acto do dia 9 de Janeiro nunc.. ·
mais quiz funccionar: limitando-se os ministros a
assignarem tão sómente o expediente, e nisto mesmo
forão se restringindo até chegar ao ponto de recusarem assignar as cousas mais tri.viaes. Houve
portanto um interregno na governação. e este interregno foi supprido pelo Principe, a peà.ido dos seus
conselheiros privados.
José Bonifacio veio por Santos correndo a costa.
em canôa de voga até Itaguahy (*), aonde chegou no
mesmo dia 1.6. A Princeza Real, que se achava na
fazenda ue Santa Cruz, foi quem pI'imeiro deu a
noticia a José Bonifacio da sua nomeação de rilinistr·o. A bondosa Princeza apresentou-lhe seus filhos
e disse 8,0 venerando ancião: estes dous b7'asileiros
são vossos patricios, e eu peço que tenhaes por elles
um amor paternal. A Princeza entrou em larga conversação sobre os negocios publicos com José Bonifacio, e o persuadio a aceitar o cargo de ministro
que elIe reccu&ava. Disse-me o Sr. conselheiro Antonio de Menezes Vasconcellos de Drummond, que
ouvira da propria boca da virtuosa Imperatriz Leopoldina, que a impressão que José Bonifacio lhe
tinha causado era ainda tal que elia a não podia
explicai'. Jos"é Bonifacio falIára com a Princeza em
allemão, lingua em que eDe versific:rva tão bem como
na portugueza. A vivacidade da sua physionomia,
o seu aspecto animador e as circumstancias do
tempo tudo devia contribuir pa~a que a vir~uosa
Princeza, que tanta parte teve na mdependen.Cla do
Brasil, o recebesse com aqueUa ale~ria de quem
recebe um salvador da dignidade publica.
José Bonifacio chegou á côrte no dia seguinte,
1.7 de Janeiro. O Principe o esperava no paço de
S. Chl'istovão. Foi. elIe a primeira pessoa com quem
José Bonifacio falIou na cidade do Rio de Janeiro.
O Principe sympathisou com. o seu ~inistro. Mas
José Bonifacio se bem que estlvesse dISposto a desvelar-se pela causa do Brasil, re?usava ac~ita.r o ministerio e isto mesmo fez sentIr ao PrmcIpe ReI!:enle; 'porém como havia promettido á virtuosa
Princeza, aceitava o pesado encargo.
o PRrnCIPE ESCREVE AO REI SEU PAI, E LHE DÁ CONTA DE
TODO OOCCORRIDO
O Principe Regente, não querendo occultar nada
do que se passava no Rio de Janeiro, escreveu.a
seu pai nestes termos:
.
(') O r. Innocencio da Rocha Maciel diz que um vapor
foi fretado para cODduzi~ a José BOI?ifacio, e nelle embarcou o desembargador Joao Evangelista.
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« Rio de Janeiro, 23 de Janeiro de lS'!2.-l\Ieu pai e meu
Senhor. - Como devo vou participar a Vossa Mage tade os
factos romeçados " acontecer no dia 11 do concnte.
« Pelas 4 h Iras da tarde foi aos quarteis de 11 e 15 o lenentegeneral graduado Jorge de AvilIez Zuzarle de Souza Tavares
dizer falsamente aos soldado que eslava demittidu do governo
das arma, e que assim elIe sentia muilo deixar um conlmando
que lanto o honrava, Quando alie .ahl" dos quarteis dr'rão-Ihe
o snldados vIvas de le modo: - Viva o general constitucional!
- 6 J~ão bouve nlais uada alé a noite.
« ["do !'u ao thealro reparei na falla do general, que coslumava não faltar; uma bora depois de e.tnr no lheatru cou!eçAI'ão os soldados da divis..1io auxiliadora a quebrarem as vldçaças pela~ rua, quebrando e apagando as luminarias I'onl páos"
e dizenllo: - E,~a cabrada leva-se a pio.-Chamei u brigadeiro CarreUi e lhe di:;e E' necc'sario que l(lme l<ldas as medid'ls paI a que esl~s amotinadol'e que Ibe I'stãq cunli!ldlls não
fação Jeslll'd(~n:;; qua(lclo nãu ficar ... responbanl " li-I ei meu
au,;usto pai e As CUI tes por qualquer ultraje que esles subdilos
mim confiados ,o!T,'ão. E:lIe me respondeu :-Fico scienle e
VOll lá a i,so.
« Um quarto de hora depois oube que o b Il;llhão 11 estava
em armas. e o 15 c arlilh,I\'ia tambem, <IS 'im CUII>O IDlmediatamenle pelo lenel,te-corollcl Garcez, major Joã ,ChrysostuDlo
e. o capitão SA, que o scu balalhão ~ de caça'dore, se não 010vIa sem ordem minha, o que Oelnlente executou, licanlto uoS
seus qnarl(~is (até ao fim que lhe dei) apezar das instancius do
Jorge.
« Tortas e las desor,il~ns e desalincls nascêrãu de Ons incoguitos ou que se dev!'m esconder para lhe não fazer lanJanha a
n,spl'nsahi!lda le áa mentira .rmada pelo gl~ner I, para querer
ir' comm Indando a divisão, oe de uma embriaguez do lcUI'ntecvronel Jo,é Maria da Costa, do b,lta1l1.l0 I], que chegou ao
quarlel, cahio na porla ria 6' companbia, e, chamado os solda.
dos, os fez p~gaJ' em armas.
« A comlJlOaçãu estava bem feita. porque {) genel"lllogo
appareceu, p'll'ecenrto querer accf1mmodar e e 'ci ando os 501dado cada vez mais. fali ando-lhes na fiugid., demi são. A tlopa
de terra, miJicias e povo, que souberão, que os auxiliadores esla 'ão em armas, desconfiál'ão de ta medida, e tllmarãu-n'as
tambem, e não se quizerão ele armaI) sem que a, divisao se desarrna,se.
" Os da divisão, que por um instanlc estiverão quasi com as
suas loucuras a dIvidir os dous rllinos, tomarão dillerentes pontos, e os de terra ficarão nos seus quarteis do camp" de Santa
Anna, esperando o ataque por elles gizado com altos Ons ; e assim estiverão alé ás 2-í hora, que rnandaode e dous ofrtciae5,
um aos de cá e oulro á qivisão, com dilferentes propostas, ass~ntirão os da divisão pa sarem para outra banda do Rio,(co~o
\ ossa Magestade verá pelo "apel que remetto pela secretana
de E tado da guerra).
« O general, que até agora poderia merpcer algum conceito
de quem o não conhecesse, se demittio a si mesmo, e.e põz á
testa da divisão, e passou para a outra banda com ella.
« Alguns soldados, que não puderão passar, me pedirã@
baixa, e Elu Ibe tenho dado, porque estão de tal feilio insubordinados, que, se não fosse este expedil~nte, elIes fariãu l"es ataques aos habitante-o que 13lles, d~sesperados por tanlo ,o!Il'(~r,
segUI' mente se deêunirião. e purlanto-como o ml'u trabalbo é
para unir ambo. IIS hemisphel'ins t-j procurar o socego Dá parte
que me foi confialla-razã por que apro\ eitl'Í a "ccasião de
dar as haixas para os poder domaI' (porque!.<lm e tado quaps
leões esfaimados), e demais porque lropa sem disciplina não
s"r\'e para nada, muito mllnos para fazer unir duas parles tão
dil.'fereotes em tudo, e que só a força Ulolal (ljue é a verdadeira forç~ pJI a ustentar a ordem das nal'ões) as póde
unir
.
.
...
.
.
« Logo man~el lm,rn.edlatamenle portanas p~ra as baIxas aQs
eomma~danles; ~I~e, ?~! IDducçao.do Jorge ~ m~ dlsc,pl~na
sl.la, ~ao s6 nao executa.lao, como ela ~ua ?bngaçao,. mas até
dt.sserao _qlle cril ~arotel:a e-que ,eu nao t1D~a anlO~!dacl~-e
nal) dprao euml'rtmento, e por 01 dem do JO! l;e deI ao bal~a,
e dlz.:.m q~e-qu.;m o~,gove:na ; o gll~eral AVIlez e maIs Olngúem e nao dei ao I esposta alouma a secrelana mal do que
mandarlltn os sobrescl'lptos.
( A minha ohrigação é ,,:-.:pÔr a Vossa l\Iagestade para que
f..ça sciente a rõrles d(\ procedimenlo desle~ in ubordmados,
afim de que ellas tOillPm um perfeito conhecimento do estado
aClual para ordenartlm o que Ibes convier, que seguramente
ha de ser o que convier á nação em geral.
« Remelto, para perfeitC) conhecimenlo de Vossa l\Iagestadc
e desenvolvimento do soberano c0ngresso, todas a, ordens que
tenho dado, e uma proclamação que liz (em que expresso cordialm~nte (\ meu sentido) para sustentar moralmenle a união
que physicllmente é ephemera. O povo cad&. vez mais desconfia
da tropa que compõe a divisão, e assim é de necessidade que,
para socego desta pro\'incia, regresse ainda antes da chegada

da outra para os não corromperem, e.trata-se desta medida
com toda actividade antes que baJa sangue.
« O general tem se,us planos traçado, mas em curto espaço,
que não agradaráõ nem a Vos:-a Magestade, nem ás côrles, e
porllmto o povo todo está desconfiado com razão, porque de
bom 'ns desta quali JaJe, que, jurando o art. 36 das bases da
con:-lÍluição, não o cumprI 01, e se pOem tão IDsubordinados,
uem as mesmas côrtes, que hão de pela sua generalidade vir a
representar toda a familia portugueza das quatro parles do
mundC), se devem fiar.; e como eu n~o sei quaes sejão os planos
escrevi uma carla régia ao governo provisorio de S. Paulo e
uma igual ao de ~linas-Geraes, que são da f6,tna seguinte:
« Eu o Príncipe :Regenle vos envio muito saudar. Aconle« cendo que a trul'a ue Porlugal pegasslJ em armas e igual« mente a desta provincia-por mera descunliança-dei lodas
« a provideucia pog,.ivei, e convencionárão o de Portugal
« pa ,ar' para a outra banda do Rio até embarcal'em ; e como
« por esta medicfa licasse a cidade sem a tropa nece3saria para
« a sua guaraição, e me mo sem com q.ue se l1efenda no caso
« de .er nlacada, exijo de vós. q ,e soi seguramente amigos do
« Brasil, ria ordem, da uniãu de ambos os hcml~pberios e da
«,tranquillidade pllbilca, me mande s fOl'çu ôlrmada em quan( tidade, que, não Jesfrllcando a vossa provinci<l, ajude esta. e
« se con i"a o Om por mim e por vós lão desejado, e exijo
« com urgencia. PaÇO, \2 de Janeiro de lS2~, as 7 hora e
( meia da noite. »
« Eu lenho trabalbado tanto para a união, e lIa eslava lão
forte a Portugal, que nem estes máos procediment 5 da divisão
Wmfeilo apllnrerer o espinto d')minanle; maS e estes contlnuarem, e ainda ca e 'l1VI rem quando chegarem os outros, e se
unirem com elles. como dIzem publicamente que bão de aterrar tudo, enlão par ce-me que poderá appareCel' o opinião que
reina n s corações americanos, desdE u nurte alé ao sul da
America.
« Com força armada é impos.ivf'l unir o BI:asil a 'Portugal;
com o commercio e mulua recillrocid"de, a união é certa, porque o interesse pelo commeroio e o brio pela reciprocidade são
as duas molas reaes sobre que deve trabalbar a munarchia lusobrasileira.
« A pi'ova. que. cu dou, que a força moral é superior á physica, (j que, quançlo no rlia 12 de Outubro tentárão fazer o que
partic.ipei a Vossa Mage~tade em carta de 4 de Outubro de
1S21, apezar da tropa eslar contra, esteve pOI um triz a rebenlar a independencia, e logo que eu proclamei tutio socegou e
todo se unirão em sentimentos.
(r Agora mesmo. emquanlo os habitantes se persuadirão que
obravão por sua livre vontade e soo, coacção, e que tinhão,
como tem todo o cidadão, direito de representar, que lbe provém do direito nalural, ajudado pelo direito puhlico constitucional, e que erão tão livres como seus irmãos, nunca fallarão
mal nem das «ôrte" nem de Portugal; mas logo que a divisão
pela sua soberba se qUlz mostrar superiora e inlentou e'cravisar esta provincia - declarArão-se os partidos de ca e de láque tem custado ao governo conter o povo, afim de evilar brigBS entre irmãos.; 'portanto digo que se a Ifuião live! por. b~s~
a força moral sera mdlssoluvel ; se a physlca, ,eLa nao eXIstIra
para nunca m a I S . ,
'
..
« Dou part,: a Vossa Magestade.que mud.cl ll'!)s mlOlstros: o
conde de LOtlza, por~ me hav~r pedldo;.o Vieira ~ o Caula, por
sel'l'm llledr?sus e nao convllem ao servIço da naçao nas actuaes
ClrcumstanClas, e ~ara os éus luga~e nomeei para o,. negOCIO
do ~'elO(\ e estrangelru~José BOO1I~CIO de Audralla e Silva, para
a lazenda Caelano Pinto de ?lnanda i\lonlenpgro, e para a
ltue!Ta JoaqulOl de Ohve1l'a Alvares, que era aludante-g~'nera!.
E,:Llmarel. que Vo'sa Magetade approve lanto quanlo e a OplJltaO publlca que qulllquer delles goza geralmente.
« Peço a ossa Mage tade que mande apresl'ntar esta ao 50berano congres o para que elle lique ainda mai certo dp quanto
eu tenho trabalhado na uniio de ambos os hemispberios, que
nem as desorclen destes não puderàoacabar e dissolver, nem
poderáõ-emquanlo ~u estiver contendo com lodas as minhas
forças a declaração da independencia, já por alguns bem desejada-e qne serA pO meu v(lr (que anles não queria ver) inevitavél, a não se~'em bem tomadas em consideração as representaçõps das provnlClas.
« Deos guarde, ele. »
Crr~GAO

NOTICIAS .DE
O SR.

PERNA~JBOCO E E' ~IANDADO

DRu~mOND

PARA ALLI

Os que pl'irneiro medilál'ào no Rio de Janeil'o que
era necessario resisti l' Il Portugal, por occasião da
publicação dos fataes decretos de 29 de Setembro
até cbegar ao ponlo da separação dos dous reinos,
se 'pOL' ventUl'a as condições da uniào continuassem
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a ser, como até' então erão, desfavoraveis ao Bl'asil,
contavão com o assenço e coadjuvação das pl'ovincias de S. Paulo, Minas, Rio-Grande do Sul e Santa
Catharina, e nãocontavão em vão. Ao norre contavão,
principalmente, com Pernambuco eAla~ôas. ABabia
estava então na força de seu enthusHlsmo com as
cousas de Portugal, e queria ser conSIderada como
uma pl'ovincia daquelle reino, e não pertencer mais
á integl'idade do Brasil. A Bahia, nesta sua pretenção, não obrava por si, era victima dos portuguezes, que a dominavão na capital. Um periodico intitulado Semanario cívico, e ontro a Idade de ouro (*),
redi~idos ambos por dous portuguezcs, exaltavão
essas idéas e de alguma fóema disfarçavãu a verdadeira opinião publica. Pernambuco, pelos Eeus p:'ecedentes, dava já a mais solida garantia da sna
uniãCl com o Rio de Janeü'o, Era ella necessaria para
comprimir a Bahia pela sua direita e desnfi'rontar ás
outras provincias maritimas pela ,sua esquerda.
Pouco ou nada se sabia no Rio de Janeiro do
estado em que se achava Pernambuco e quaes erão
as suas opiniões naquella actualidade. Contava-se,
porém, com os seus honro.sos prec~de,ntes, quando
na noite do dia 13 de JaneIro, o PI'lllcIpe, tomancl(}
assento na telbuna do theatro, deixava ver no seu
semblante que algu ma cousa opreoccupava e aftligia.
Poucos minutos depois appareceu no camarote dos
influentes da situaç3'o o guarda-roupa João Maria
Berqu6 (que depois foi Marquez de Cantagallo) que
de ordem do Principe vinha trazer um pequeno periodico impresso em Pernambuco, em typos de páo,
intitulado Cega-rega. Berquó exprimir o desalento
em que p Principe estava com a noticia q~e se l~a
naquelle periodico. EI'a ella que no ReCIfe havla
desembarcado um batalhão procedente de Lisboa, e
que os pernambucanos ha vião recebido aquel1a tropa
com a mesma alegria com que se recebem irmãos,
que regressão depois de longa ausencia: Em Pernambuco já havia um outro batalbão lusItano commandado por José Maria de Moura, portuguez,
commandaute da força armada.
.
Milndou-se dizer ao Principe que aquella noticia
não tinba importancia, e que se dal'ião as providencias para precaver ás eventualidades, e que em tudo
o caso seria injustiça em negocios de ~on.ra, o não
contar-se com os pernambucanos. O PrlOmpe paréceu reanimar-se com esta resposta.
Depois do espectaculo houve uma reunião na rua
do Conde em casa de Luiz de Meneze Vasconcellos
de Drummond e aUi se decidio que fos,e um nene
a Pemambllco, afim de sondar o estado elo espirito
publico e explicar as. vistas e iIl:tençõeR das tres ,provincias coBiaadas, RIO de Janelro, S. Paulo e i\JlOns,
Passando.:se °á votação recabio esta em Antonio de
Menezes Vasconcellos de Drummond, que e achava
presente, e el'a o, mais moço entre todos os ~a
reunião. Este acellou o encargo com a Lleclaraçao
de que as despezas de ida e volta correrião PO!' 'ua
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conta, e que não receberia por esse serviço subsidio e nem recompensa alguma pecuniaria. De tudo
den-se paete ao Principe no dia seguinte. O acontecimento dos dias anteriores nilo perIDlttirão dar
maior Jesenvolvimento a este negocio; mas q1Jando
cbegou José Bonifacio no dia 17 já o enviado estava
portanto para partir e só lhe filltava que o navio que
ó devia conduzir pudesse fazer-se de vella. Era o
bl'igue feüncez Peroia, que 'ia em lastro canegar
para o porto do Havre. O Sr. Drummoad estava
munido de uin passaporte para.a França, com escala
por Pernambuco, e de um despacho circular do
encarregado de negocios da Grã-Bretanha, o d .
Chamberlin, dirigido a todos os consules e commandàntes de navios de guerra de sua nação, pedindo que dessem todo o auxilio e protecção de que
necessitasse o portador, que era individualmente
mencionado no referido despacho circular. A demora du brigue Peroia foi vantajosa, porque deu
tempo a que houvesse intelligencia verbal entre
José Bonifacio e Antonio de. Menezes Vasconcellos
de Drummond, sobre o importante negocio de que
se tratava.
O brigue Peroia largou do porlo do Rio de Janeiro para o de Pernambuco no dia 1 de Fevereiro
e alli foi fundear no dia 14 do mesmo mez.
VIll.TUDES CIVIC,\S.-CHECADA E RECEPÇÃO,DAS DEPUTAÇÜES
DE S. PAULO A FELICITAR
AOS DECRETOS DE

29

o PRINGIPE

UE SETEMBRO DE

PELA RESISTEXGIA

1.82'1.

A entrada de José Bonifar.io no ministerio foi de
effeito vantajoso pr.ra a causa publica pela actividade que desenvolveu, e a tal ponto que o deputado
Borges Carneiro, no congresso de Lisboa, censurando os desacertos e lentidão do seu governo,
trouxe por exemplo em entido contrario o que se estava fazpndo no Rio de Janeiro. « AlJi um só homem,
disse na tribuna o orador, José Bonifacio de An-.
drade e Silva, com a energia do seu caracter improvisa forças de mar e terra, acha recu rsos em
ahundancia, e nos põe pela porla fóra com a maior
sem cerp.moma pos~i ve1. Nós aqui g' stamos o tempo
em fallar e nilo fazemos se não registrar as desfeitas
que vamos recebendo do Brasil. I) (*) Taes elogios,
feitos por um adversario el'ão bem merecido. O
Rio d~ Janeit'o parecia eJectri ado. com poucas excepçõe , nunca se ,'in nelle tanto de interesse e
tanta abe 'egação. Ninguem cuidam senão do triumpbo da ca sa ·publica. A receita do Estado não el'a
grande, pOI'que estam reduzida ao rendimeJto da
pt'ovincia do Rio de Janeiro, c estrl diminuindo
pelas circumstal1cias do tempo; mas tal era a ordem,
a boa arrecadação e limpeza de mãos dos empregados publicos que chegav1! pam tudo naquella época,
em que só a honra e o merito erilo attendidos, Com/
parem-se esses tempos com os que atravessamos,
confrontem-se os homens da independencia com os
(*) O Semanat'io era redigido pelo l\laya, ,e a Idade de' que de certa época, p~ra cá têm domiuado o Bras~,
Ouro por Ignacio José de Macedo, frade franCiscano e bom que se verá, com hmlladas excepções, que nos Prlorador. Esle frade foi caixeiro de uma taberna em S. Gon- mciros tempos de nossa emancipação politica os
çalo dos Campos da Cachoe.ira, depois d,onalo e po~ fim
ordenou-se frade no cOllvenlo de S. FranCISco da Ballla, e
se tornou por seus lftlentos um. homem nolavel. Foi depois da independellcia do BrasIl para POl'LUgal, sendo Já (*) Agora nos acontece quasi o mesmo. Gasta-se o
préaador regia, e alli abhade de S. Nicoláo da cidade do lempo precioso (los fJ. mezes legislatil'os com discursos de
3 ~ fJ. hora, que ninguelD atLende, para pouco fazer-se.,
POlia e redactor do Velho Liberal do Douro.
,
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homens servião a patria pelu amor da patria, e boje
servem a patria para enriquecerem a si e aos seus
até a ultima ramificação da familia, á custa dos sacrifi(}los della !
No dia 26 de Jaoeiro José Bonifacio e outros
membros da deputação que a provincia de S. Paulo
env~ou pa.ra comprimentar o Principe Regente e
explicar a sua opinião sohre os decretos de 29 de
Setembro de 1821.. Eis como a Gazeta do Rio (n. 13
de 29 de Janeiro) conta este facto: « Chegárão com
effeito a esta côrte os deputados do governo provisorio, clerã, e camara da capital de S. Paulo, que
erão anciosamente desejados pelos habitantes de!:ita
cidade e provincia como já sabedores do importante
objecto de tão gloriosa missão, em tudo conforme
com os seus desejos e sentimentus publico, e solemnemeote manifestados no dia 9 do corrente; e
comquanto Sua Alteza Real desejasse admittir o
mais depressa passiveI á sua presença aqllellas deputações, uma razão de conveniencia persuadio que o dia 26 de Janeiro era o mais adquado
para aquelle fi m. Tinba sido aquelle dia feito notavel nos anOJes de nossa bistoria pela installação das
côrtes geraes da nação é restauração dos direitos
politicos e individuaes de todos os portuguez~s,.e
por isso os representantes de uma grande provlllCla
manifestassem o racionavel caso que pretendião
fazer dos seus direitos na representação que se propunhão levar ao conbecimento do soberano congresso, naquelle mesmo dia, em que, pela sua
installação, lhe forão reaquistados esses naturaes
direitos, ba tanto tempo coarctados eu supprimidos.
Naquelle dia, pois, pelas 11 horas e meia da
manhã, se congregárão os deputados, pelo governo,
clero, camara e povo da cidade e provincia, na casa
da residencia (*) do Illm. e Exm. Sr. ministro e
secretario de estado dos negocias do Brasil José
Bonifacio de And1'ada e Silva, que era um delles,
onde igualmente se reunirão todos os paulistas, que
presentemente se achavãÇ> nesta cidad~, p.ara acompanbarem a deputação da sua prOVll1Cla. Pouco
depois am concorreu o mm. senado da camara
desta côrte, e grande quantidade de distinctos magistrados, que no seu acompanhamento quizerão
mostras o particular obsequio que rendião áquella
província nas pessoas de seus deputados. Ao meiodia sahio a deputação a pé, formando um como
prestito ou procissão desde o largo de S. Francisco
de Paula, rua do Ouvidor, até ao paço. Marcbava
adiante uni piquete de cavallaria, para abrir campo,
tanto era o povo que se achava apinbado pelas ruas
por onde tinba de transitar a deputação! As janellas estavão adornadas com cortinas de seda, e riquíssimas cobertas do mesmo estofo, e algumas
preparadas com muita elegancia e particular gosto,
e todas ellas guarnecidas de quantidade immensa
de espectadores de ambos os sexos, o que concorria
para fazer mais brilhante aquella passagem.
Cbegada que foi ao paço, onde tudo se achava
de grande gala, sendo introduzida a deputação para
a sala da audiencia, ahi entregárão os deputados as
sua representações ao ministro e secretario de
estado dos negocias do reino, e este a Sua Alteza
Real, a quem pedia vénia para ler um discurso relattvo ao objecto da sua missão, o que fez com tanta
(*)

Travessa de S. Francisco de Paula n. 12.
I

maior energia, quanta era a certeza anticipada em
que estava da aquiescencia de Sua Alteza Real aos
fundamentos da justificada súpplica daquella provincia, por serem os mesmos que no dia 9 do corrente sel'vÍl'ão de base a igual' representação .do
senado e povo desta capital, e .que bavião merecido
a resposta que se fez publica pelo termo da vereação desse dia.
REPRESENT,-IÇÃO' DE S. PAULO

« Senhor, - O governo, camara, clero e povo de
S. Paulo, que aqui nos envião como seus deputados, de
cujos sentimento;; e firme resolução lemos a honra de ser
o orgão perante V. A. Real, impacientes de continuar a
som'er tantos velhos ahusos, e o accresclmo de I'utros
ncvos, introduzidos pela impericia, pela má ~ e pelo
crime, applaudirão com embusiasmo as primeiras tentativas .e os nol))'es esfocços de seus irmãos da Europa a
bem da regeneraçâo politica do vasto III.perio lllsilano ;
mitigárão, porém, o seu ardor e confiança logo que reflectirão com madur'eza e sangue-frio no manifesto das
côrtes, ás nações estrangeiras, em que, deploraudo-se o
estado de miseria e de pobreza em que se achava Portugal, indicava-se rebuçadamente, como medida necessaria,
o restabelecimento do antigo commercio exclusivo colonial, origem fecun.da das dcsgraça~ e do longo abatimento em que jazêra o reino do Brasil.
« Examinárão depois as bases da eonstituição da monarchia portugueza, e as approvárão e jurárfto como
principios incontestaveis de direito publico uni versaI;
mas o projecto da nova constituição politie8, então ainda
não debatido e convertido em lei, projecto em muita
parte mal p -sado e injusto, em que se pretendia condemnllr astuciosameute (l Brasil a ser outra vez colonia,
e a representar o papel de abjecto escravo, cuja administração era confiada a tutores egoistas e avarentos, só re~
ponsaveis ás côrtes e ao governo de ~isboa, entranhou no
fundo de sua alma novas duvidas, e lhes excitou novos
temores e desconfianças.
« Emfim apparecêrão na Gazeta Exlraordinari.a do Rio
de Janeiro de 11. de Dezembro passado os dous decretos
de 29 de Setembro; então rasgou-se de todo o véo e
appareceu a terrivel realidade. O governo, camara, clero
e povo de S. Paulo estremeceu dp horror e ardeu de
raiva.
(I Moderado,
porem, o maior impeto da sua inãignação, e havendo reassumido a razão os seus direitos, os
homens sensatos procedêrão a anaJysar friamente o primeiro decreto provisorio, que organisa a fÓl'ma e attribuições dqs governos provinciaes do Brasil; começando
pelo exame da genuina intelligencia destas duas palavras
-decreto provisorio-e achárão que s6 podia ser uma
determinaçáo temporaria, exigida pela lei imperiosa da
necessidade.
« Applicando, pois, a llrgencia de um tal decreto :is
cil'cumstancias actuaes das dilferentes provincias do reino
do Brasil, I'econhecêrão-n'o á primeira vista inteiramente
superfluo por estarem quasi todas regidas por governos
que o povo lega1mente havia creado, usando dos direitos
inalieD<lveis que lhes competem como homens e. como cidadãos livres.
« O uso destes direitos só podia modificar-se pela publicação de uma constituição, fruto da sabedoria e vontade geral dos representantes de todas as provincias
portuguezas reunidos em cÔrtes. Fundados nestes direitos imprescriptiveis e inaliellflveis, legitimárão ás côrtes
de Lisboa pelo seu decreto de 18 de Abril do anno passado os governos provisorios cteados nas diversas provincias do Brasil, e declarárflO benemeritos da patria os
que premeditArão, desenvolvêrão e executárão a regeneração politica da nação.
« E como agora ousa o decreto de 29 de Setembro annullar a doutrina estabelecida no decreto de 18 de Abril?
Se o nov~ decreto era talvez necessario para alguma das
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provincias do Brasil, que estivesse em desordem e anar- adivinhar o futuro são os os autores de tão desvairada
chia, só a esta poderia ser applicado e por ella acei- politica! Como se ilIudem os deslumbrados, que adquitado.
rirão nas côrtes uma pequena maioridade de votos, se
li Os cidadãos sensatos e livres da minha provincia esperão levar ao cabo seus projectos!
passârão depois a examinar ,se um lal decrelo ~a justo, e
(( Quanuo Portugal, ('01 1580, ou vendido pela traição
conforme com as bases da constitUIção por elles appro.va- de algum ae seus máo, fJIhos, ou conquistado pelas ardas e juradas. e o resultado deste exame fui II pleno co- mas hespanholas, dobrou, mal gorado seu, a honrada cernheeimenlo da sua clara e manifesta anti-coustitucionali- viz ao jugo do 001'0 el'O do sul Felippe n, entrando zIlm
dade, porque, e estas mesmas ba es, bem que principias sua nova cooquisla, teve todavia a prudencia ou a polide direito publico universal, não podião obrigrr o: hrasi- tica de rati/irar as capitulaçõrs, que havia de anlemão enleiros emquanto pelos seu legitimos deputados as não v!ado aos gov ·rnadllres do reio!] depois da morle do caradoptas~em e jurassem; muito menos os podião obrigar deal-rei, ~I ndo uma IleHa, que o vice-rei de Portugal
regras e determináções de direito publico particular, sem seria pOI·tuguez, ,111'0 se elle nomeasse para este lugar
o exame e approvação de seus representantes.
um pril.cIpe' de sangl1f' real, e para contenlar aindn mais
_ Considerâr1'(o, finalmenle, o referido decrelo pelo os porluguezes promrllru o mesmo Felippe II residIr em
lado da sua utilidade, e virão o que todo o orluguez portugal o mais largo I mpo possivel.
sem espirito de prevenção e de partido, e só co 1 a mira
(( Portugal, conquislarlo e vergado sob o peso de duros
nv bem da ordem, da união e- felicidade geral de toda a ferros, consei'\'a cOlllludo um governo cenlral, de que denação porlllgueza, devia necessaliamente vêr, isto é, a pendem 10rJas a 'uas rovincias; e o Bl'asil, livre, e só
desmemul'açi'ín do reino do Bra ii em porções de aladas criminoso lalvez por haver ingel?men-te e sem reserva
e rivaesf seUl nexo e sew centl'o commUlll de força e uni- associado seu desLJno aos deslinc3-de seus irmãos da Eudade; virão} um governador das arOl[ s sujeito e respon- ropa, vê-se agora desperlaçado em porções desat:tdas e
savel ao só goverr.o de Li boa. co II todas as attribuições prhado de um cenIro commum de força e de UnIdade,
despolicas dos antigos capilãe -grneraes, e sómenle pri- sem se es[,erarem nem serem o11\'irJ-os os seus deputados,
vado deste nome; virão governos provinciaes, a quem porque a estes, quando lá chegarem, só se deixa por esappf,1fenlemente e dava toda a jUJ'is licçiI na parle civil, carneo a pueril tarefa de "Ipprovarem ou não a extincção
economica, admini. (raliva e poltcial, mil:! de 'liluidos das ordenancas!
verdadeiramenl-e dos in lrlllllel:lo que oS-jlll(Jião habiII Quando·em 180i o augu lo pai de V, A. Real se retilitar para o elfectivo desempenho de .uas obriga<;oes; lOU para o Brasil deixou em Lisboa uma regenda, e os
virão juntas de faz da regid(l~ ainda agol'lf pelas absur- europeus, ainda não conlenles com esle governo central,
das leis antigas dalt suas creações, cujo, defeitos já esla- pedirão a Sua lIageslatle que ao menos lhes enviasse a
vão manife tos pela expericllcia tle longos .. nnos, e seus V. A. neal !Jara chefe daquella regencia, A traição e a
membros col1ecliva e individllalm nte responsavei só- perfidia roulJál'ão s o primeiro, e o decreto das côrtes
mente ás cOrtes e o governo d Li boa; virão magi lra- cluer ainda rouhar-I os o segundo: r('cu ão os de Portugal
dos independentes e aITal'chico pela falta d um tribunal a seu Il'Dlão do Bra ii a posse de um bem, cuja perda
supremo oe justiça, que couhe~a, r julgue seus crimes e não podião upportar.
prevaricaçõe., e os povos, dep.'ls de aco lumado~ por 13
l( Que q;oi mo inaudilo, que comporramento 1Sua mâ
3;Dno~ a recurs?s mais prompto: , l~lluzidos h ' pela ex- politica chega a lanlo, que lJão temem sacrificar a maior
tlD~çao ~Temcdllada ~e todos o~ lnbuuaes do RIO de Ja- parle da nação, e toda a augu ta f~mi1ia. de Br~gança,
neno a uem, como ,IS colonos, som'el' as delongas e tra- a
casos pl'ova\eb de se renovarem as tnsles Cll'eumspaças dos de Lisboa, l1efraurlados por um rasgo de pl'nna !t;JDcias de 1807.
de uma autoridade benefica e lulelar, que suspenda ,eus
ais e enxugue suas lagrimas, desp~chando e punindo e~ . II O peque~o 1 el~o d~
~da, apenas separa~~ <la Gr~demora; virão, em uma palavra, quatro forças enlr' I' BIl'lallba pOI um .,llCIlo blaço de mar" co?~el\a lodaVIa
independenles, de cuja lut;l, e opposição infalliy I e ne- um g~~erno geral, cOm lolla a~ a~lrlbUlço~s do poder
cessaria, devem seguir-se desordens, roubos, anarchia e eX~CUII\O; ?me_!U 0 acontece ao d)llll.~ut.? reIDO d~ Hango ra civil ois ,q!1~ o Bovel'llo de Lisboa e as c rtes, a nO\er, govelnado actuaf~nle por um IIlD:ao deGeOlge IY,
!tO O 1 gUll& de dia1.8ncia, ,nunca jámais poderiã~ r()(lIÍ- e ,o mesm,o vêmo
Temos"~a Bohemla e <.ta Hungna,
mi-Ias e obVIa-las' virão fina1menle o accresclmo de cUJo monalcha é o augu to SOe lO de V. A. Real.
despezas inuleis, ~ o c~'uncho do ~'elho despolism.o
l( Como, pois" p6~e, v'ir á c~lJeça de al&uem prelender
creando por toda a circuuferellcia a no\'a arvore consll- que o vaslo e rlqU1. Slmo r~IDO do Bra ii fiqne sem um
tucional alé seu amago,
represenlante do poder execullvo, e sem uma mola central
li Que horriveis calamidades, pois, nos presagiaya e de energia e direcç~o geral? Que absurdos em politica e
pren1l'tl ia uma lão absurda fórma e goverllo! A qu~ de- que falta de generOSIdade.
plolavels destinos não csta\'a cOlldelllnado o bello, nco e
(( Emfim lerminou o novo de S. Paulo o exame do sevasto fmeerio do BTa~ill
guudo dec~eto, com a ànualyse dos n1olivos com que se
et Passou-se depOiS ao exame rio scg~udo ~ecreto da prelende juslifiear a retirada de V, A, Real, c e tremeceu
mesma dala, pelo q~al Y. A. Real, umco pai commum de burror com a só idéa de que talvez tive se de vêr o
que. ~10~ restaya, de\Ia ser ii: ~lI](':Hlo do. sel\! da grande Principe hereditario da corôa e regente de le reino, a
famlha bra llel1'a, afim de \!aJar mcogOlto. como as~oa- unica esperança da serenissima casa de Bragança, vialhão ]Jela H~ p~nha, França ~ Iuglalerra.
jando incognito por uma circllDlscripta parte da Europa,
({ N~ pnmelro ~ecreto \'Imo,. laYl'ac1a a sentença da como lima criança rodeada de aios e de espias; porém
anarcbla e esúra.Vldiio do Bra II ; no segund~, vêmos a elle eslâ capacitado, augusto Senbor, que a nece sidade
cxec\lç~o ~a ter~lvel senlença, vêmos a perfidl~ com 9~e da sua supposta viagem é um grosseiro estratagema, com
o BraSIl e atraiçoado, e por fim a de~bo~l:a e,lgnomIDla que se prelende coboneslar o medo que se lhe lem e a
c.om que, V. ~. Real Ó trata~o : no ~rtmelro vimos espo- violencia que se lhe faz.
hado o Bra.slI da ~alhegona de remo; no segundo vêli Quando esle paiz foi esbulbado do-benefico rundador
do Imperio brasilico, do Sr. D. João VI, nosso rei cOIlStimo-lo redu7ldo ao mlser? r~lado de orphandade.
II Roub~u-se pelo pl'lmen'o ~ecreto a,v. A. Re.al a lu- tucional, os menos perpicazes em politica virão no seu
gar lonenCla q~e eu augu~to pa~ lhe haVia coufendo ; no regresso para Portugal o complemento dos projeclos que
. segl1n~o se dIZ que a re~ldencta de V. A. Real é nesne- alguns facciosos tinhão de antemiio secretamente urdido
cessart8.,nesla ~~rle e até IDdecol'o~a 1 Robou-se-Ihe o,go- para o conservarem debaixo do jugo e melhor o eS'0avi ver!l~ deste reIDo .que lhe ~ra devH1.0, e d ste roubo I.m- sarem, e de de enlão previrão II prisão honesta que o
pohL1CO e conlra1'1o aos ~~s caros mt~resses do Brasil e guardava: hoje que V. A. Real é chamado, com o frivolo
até de Porlugal, deduzlrao a neceSSidade do seu re- pretexto de viajar para instruir-se, crê o governo, a cagresso.
mara, o clero e o povo de S. Paulo, que igual destino
"Que artificio miseravel e grosseiro I Quão curtos em aguardava a V. A. Real, pois os conjurados, que abusárão
I

'

'

_

t5

ti8

HISTORIA-

da boa fé do soberano congresso, nunca lhe podião trir
blltar o menor amor e respeito.
(t A'
vista, pois, da serie de males e desgraças que
ameação o bem geral do Brasil, a constituição futura da
monarchia, e a mesma independencia. e prosperidade do
resto do reino unido, o governo, eamara, clero e povo de
S. Paulo, em nome de todos os paulistas, em nome de
todoí!' os brasileiros que ainda conservão algum Brio e
honra, em nome de lodos os verdadeiros portuguezes de
ambos os mundos, vêm rogar pela presente deputação a
V. A, Real a execução de .tão arbitra rios e anU-constituclonaes decretos; deste modo desvanecerá projectos com
que pretendem alguns facciosos arruinar a obra da nossa
commum felicidade e santa constituição, por que todos
suspiramos.
cc S'im, augusto senhor: que motivos ponderosos d~ve
rião conduzi-lo a Portugal? O amor da patria? Para um
Principe lodos.-\ls seus Estados 'Ião patria; demais este
amor, bem ou míJ.l entendido, pelo torrão em que nascemos tambem deve fall~!, no coração de seus augustos filhos, nossos compatriotas, que em tão criticas circumstancias não devem abandonar o seu Brasil. Seria porventura
o desejo de tornar a abraçar seu augusto pai?
II Os abraços e carinhos de seus filhos e de uma terna,
e virtuosa esposa indemnisa-Ic-hão dos abraços palernaes, e sendo para os paulistas indubitavel que Sua Magestade fôra forçado a chama-to para Portugal, desobedecer a laes ordens é um verdadeiro acto de obediencia
filial.
(C Seria' acaso a felicidade de seus subditos da Europa?
Quem mais deUa precisa que os habitafltes do seu Brasil ?
Serião os interesses futu ros de sua au!!, sta familia ? Estes
mesmos requerem imperiosamente que V. A. Real conserve para :I serenissima casa de Bragança o vasto, fertil e
grandioso r..ino do Brasil.
C( Eis o que lhe aconselha a razão, o dever e a politica;
se, porém, V. A. Real, apezal' de tudo, estivesse, como já
não cremog, pelos deslumbrados e aoti-coostitucionas '"
cretos de 29 de Setembro, além de perder para o mur.uv,
o que não era possivel, a dignidade de homem livre e de
Principe, teria tambem de reSponder perante o tribunal
da divindade. pelos rios de sangue, que irião ensopar sua
ausencia nossos campos e montanhas; porquo, quebrados
de uma ve7. os prestigios da ignorancia, e da escravidão
'antiga, os honrados portuguezes do Brasil, e mórmente
os paulistas. e todos seus netos' e .lhos, que habitão a
populosa e rica provincia de Minas-Geraes, o Rio·Grande
do Sul. Goyaz e Mato-Grosso, escudQdos na justiça da sua
causa, c seguros na sua união, força e riqueza, quaes tigres esfaimados, tomarião vingança crua da perfidia desse
punhado de inimigos da ordem e da justiça, que, vendidos
á politica occulta de-gabiuetes estroogeiros e allucinando
as côrtes, pretendêrão fazer a sua e a nossa infelicidade;
e esta vingança faria éfJoca na histol'ia do universo.
. II Mas nós declaramos perante os homens e perante
Deos, com solemne juramento, que não queremos nem
desejamos separar-lIos de nossos caros irmãos de Portugal; queremos ser irmãos' e irmãos inteiros, e não seus
escravos, e esperamos que o soberano congresso, desprezando projectos insensatos e djlsorganisadores, e pensando seriamente no que convem a toda a nação portugueza, ponha as cousas no pé da justiça e da igualdade,
e queira para nós o que os portuguezes da Europa quelião para si.
II Então, removidas todas as causas de desconfiança e
descontentamento, reinará outra vez li. paz e a concordia
fraternal entre o Brasil e Portugal.
(t seja,
pois, V. A. Real o anjo tutelar de ambo.s os
mundos; arrede com a sua sabedoria, força, decisão e
fran1ueza, desprezando todos os remedios palliativos, que
não curão, mas matão o enfermo, para sempre o quadro
funebre das imminentes calamidades que ameação o vasto
Imper:io lusitano; confie-se corajosamente no amor, terDU~ e fidelidade dos portuguezes do Brasil, e mórmente
-4los seus briosos paulistas, que pelo nosso orgão olfere-

cem seus corações para abrigo de V. A. Real, seus corpos
para escudo e seus fortes braços para sua defesa; que
por nós, finalmente, jurão verler a ultima golta de seu
sangue, e sacrificar todos os bens para não verem arrancado d~ Brasil o seu Principe idolatrado, em quem tem
posto todas as espel'au?as da SUa verdadeira felicidade e
da sua honra e brio nacional. '
cc Dif.{ne-se, pois, V. A. Real, acolhendo benigno as
supplicas de seus fieis paulistas, declarar francamente á
face do universo que não lhe é licito obedecer aos decretos ultimos, para felicidade não só do reino do Brasil,
mas de todo o reino unido; que vai logo castigar os rebeldes, e perturbadores da ordem e do socago publico ;
que para I'eunir todas as provincias em um centro cômmum de uniãO e de interesses reciprocos, convocam uma
junta de procuradores geraes ou representantes, legalmente nomeados pelos eleitores de parochia, Juntos em
cada comarca, para que nesta côrte e perante V. Ao Real
o aconselhem e advoguem a causa das suas respectivas
provincias, podendo lier revogado seus poderes e nomeados outros, se se não comportarem conforme as vistas e
desejos das mesmas provincias; e parece-nGs, augusto
senhol', que bastará por ora que as provincias grandes do
Brasil enviem dous deputados e as pequenas um.
Deste modo, ~,ém dos representantes nas côrtes gerallS.
que advoguem e defendão os direitos da nação em gerat.
haverá no Rio de Janeiro uma deputaçãy, brasilica que
aconselbe, e faça tomar aquellas medidas urgentes e nt'·
'cessarias a lJem do Brasil, e de cada lima de suas provincias, e que não podem esperar por .lisões longiquas e
demoradas.
II Então nós, mensageiros de tão feliz noticia, iremos
derramar o prazer e o jubilo nos corações desassocegados
dos nossos bonrados e leaes patricios.
(I
(I

Numem faveto !
O céo nos ha de ajudar!

José Bonifacio de Andrada e Silva,-Antonio Leite
Pereira da Gama Lobo, deputados pelo governo e camara.
-José Arouche de Toledo Rendon, dt'putado pela camara.-O padre Alexandre Gomes de Azevedo, deputado
pelo clero. Il
(I

« Senhor. - O bispo de S. Paulo, e cabido da sua Sé. e o
clero do seu bispado, pelo seu procurador o padre Alexandre
Gomes de Azevedo, vígario collado da freguezia de Mboy
daquelle bispado, com a maior submissão e respeito se apresenta na real presença de V. A. Real depois de olTerecer a Deos
as supplicas, e orações pela saude e felicidade de V. A. Real,
da augusta Sra. Princeza Real e de toda a augusta real familia.
« Senhor, foi para !XIs, e para todo o povo de S. Paulo e
de todo o Brasil, como uma setta que atravessou os nopsos corações, odecreto das côrtes geraes de Portugal, que manda que
V. A. ~e3l seja recolhido a Lisboa, deixando-nos orphios
sem palo
« Est.e decreto tão longe está. de fazer a felicidade dos povos
a que se devem dirigIr todas as leis, que só serve de fazer a
sua infelicidade, e fomentar desordens e p_arlidos, que infalli·
velmente se hão de seguir da ausencia de V. A. Real, apartando-se dest.e continente do Brasil. Pensão muito mal as cõrws
se julgão querer reduzir o reino do Brasil a uma provincia,
captiva de Lisboa, para ellas dominarem com um poder desp~
Lieo e servil.
li Pret.endem illudir a Vossa Alt.eza, corP o pret.exto de ir
viajar pelos reinos -de Castel1a, França e Inglaterra; est.e lnt.ento não é senão afim de t.erem a Vossa Alteza Real com.
eaptivo Se se apartar do Brasil para Lisboa. V. A. Real (. um
Principe religioso e de alta contelDptação; nlio tem-necessidade
de viajar nos reinos estrangeiros; no seu reino e dominios
tem muito que observar viajando tleUes.
« Não se aparte Vossa Alteza do reino do Brasil, onde todos
os brasileiros estimão, aijjão e reverencião a Vossa Alteza, s0bretudo os honrados paulistas; todos elles, eu e o meu clero,
estamos promptos a dar a vida por V. A. Real e pela real·fa
mili~.

« V. A. Real em consciencia deve lIcar nest.e reino doBra·
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sil, governando, ps"t.. evitar as consequencias funestas que da
ausencla de V. A. Reallnfallivelmente se hão de seguir. pois
os brasileiros São honrados e eslfto com os olhos muito abertos
para vêr o que lhes conem; se V. A. Real seguir o ~ue pretendem as CÓrtes ha de se arrepender e sem remedlO. Siga
V. A. Real o dito de Cesar, que dizia-que valia mais ser o
primeiro em uma aldêa que o segundo em RoUia.
I Rogamos, pois, a V. A. Real que, p~ra bem seu e nosso,
satisfaça és noasas 8uppllcas tão bem fundadas na religiãe, que
tambem padecerá da ausencia de um Princlpe tão religioso, e
formado conforme o coração de Deos, segundo se exp\icão as
Sagradas Escripturas; nlio nos deixe Vossa Alwza orphãos, sujeitos a tantos infortunios.
I Governe V. A. Real este reino
o Brasil com aquella
mesma caridade, prudencia e sabedoria, com que até agora tem
governado e attrahido os corações deste povo brasiliense, e o
povo de Portugal se conLente com a presença de S. M. Fidelissima, que é de superabundNlcia, pois elles antes, segunuo dizilo, se contentavão só com a presença de uma pessoa real.
Cl: Deos guarde a V. A. Real, á augusta Sra. Princeza Real e
a toda a augusta real família, por muitos e dilatados annos.
S. Paalo, 1° de Janeiro de 1822. De V. A. Real o mais humilde subdito.-Matbeus, bispo.-Manoel Joaquim Gonçalves
de Andrade, provisor e vigario-geral do bispado.-Antonlo
Joaquim de Abreu Pereira, chantre da Sé. »
(Seguem-se diversas assignaturas.)
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prescrevêrão governos p'rovinciaes, organjsados de tal maneIra, que só parecem destIDados de proposito para enfraquecer-nos, dividir-nos em partidos e desligar a~ provincias, afim
de melhor imperarem sobre cada uma,
cc Elles nos tê~ .enyiado tropas, sob pretextos especiosos,
~em gue houvesse IDlmlgos externos a combater ou dl88ençlle8
IDtestIDas a sufTocar. Mas que homem ha tão estupido, que não
penetre o verdadeiro fim de taes expedições ?
« Os .brasileiros, real Senhor, estão persuadidos de <fUe é
por meIO de bayonetas que se pretende dar a lei neste reino;
muito se enganllo de certo os seus inimigos, que inLentão pôr
em pratica tão erradã politica: o Brasil conhece perfeitamente
toda a extensão de seus recursos.
« A noticia da extin"ção dos trihunaes do Rio de Janeiro, a
da retirada dos vasos de guerra e os decretos de 29 de Setembro, vierão pOr o cumulo á nossa desesperação. Ordenão que
V. A. Real vá quanto antes para Portugal, deixando o I'emo
do Brasil sem centro commurn de governo e união, e tornando-o dependente de Lisboa em todas as suas relações e nego•
cios, qual vil colonia sem contemplação.
(l Esta medida, a mais impolitica que o espirito humano podia dictar', tomada sem se consultar os representantes do Brasil, é o maior insulto que se podia fazer a seus habitantes, e sua
execução, nós o ousamos dizer, será o primeiro signal da desunião e da discordia, será o principio das desgraças incaJculaveis que têm' de arrl)inar a ambos os reinos. A ameaçadora
perspectiva de tantos males' convenceu os habitantes desta ca«Senhor.-Se 6 indubitavel que a mção portugueza por pital da necessidade de se reunirem para obrarem de commum
HUl! feitos immortaes tem sido em todas as épocas considerada accordo, e tratarem das medidas que as circumstancias exigem
como uma nação de héroes; se é certo que nenhum povo da a bem da patria.
« A camara e os cidadãos abaixo-assignados, persuadidos de
terra lhe póde disputar virtudes sublimes, que tanto a ennobreoem, taes como a adhesão e fidelidade a seus reis, enthusiasmo que da resolução de V. A. Real dependem os destinos deste
pela doria e patriotismo exaltado, tambem é .incontestav~l que reino, resolvêrão enviar á augusta presença de V. A. Real uma
ella é snnpre a meiiJDa, que os mesmos sentimentos a ammão, deputação, composta de tres cidadãos, o conselheiro José Doquer habite um ou outro hemispherio. A historia do Brasil nifacio de Andrada e Silva, o coronel Antonio Leite Pereira da
Gama Lobo e o marechal José Arouche de Toledo Rendon, cujo
attesta esta verdade:
~ represen!ar a V. A. Real as terríveis consequencias
a: As heroicas proezas dos pernambucanos por espaço de sete objecto
annos contra seus tyl'annos invasores, os holJandezes; os glo- que necessariamente se devem seguir de sua ausencia, e Í'o-'
riosos e felizes esforços dos bahianos, fluminenses e outros po- gar-Ihe haja de diJIerir seu embarque até nova resolu~o do
vos, repeUindo por vezes aggressões estrangeiras, são exemplos congresso nacional, pois é de esperar que e11e, melhor illoaque asSás evidencião quanto os portuguezes nascidos no Brasil trado sobre os reci procos e verdadeiros interesses dos dous
prezárão sempre a sua independencia, ainda quando agrilhoa- reinos, decrete outro systema de união, fundado sobre bases
mais justas e razoaveis, a principal das lJI1aes será certamente a
dos pelo barbaro l1es'Potismo.
II: Era impossivel, pois, real Senhor, que os brasileiros de conservação de V. A. Real neste reino, sem a qual jámais os
hoje, herdeiros dos nobres sentimentos e valor de seus ante- t' \leiros consentiráõ em uma llllÍão ephemera.
A deputação terá a honra de expressar a V. A. Real 01
passados, e iIIustrados pelas luzes do seculo, não viv6SS8m possuidos do amor da gloria, e cada vez mais inflammados no de- puros sentimentos de seus paulistas e a firme resolução em qUlt
sejo de vêr livre e independ.ente o seu paiz natal: era impossi- se achão de preferirem a morte á escravidão, de não pouparem
vel que depois de tio lisongeiras esperanças. de. uma melhor sacrificios até esgotarem a ultima pinga de seu sangue para sussorte elles não tremt'ssem agora de horror e IDdignação, pre- tentarem seus direitos.
« Praza aos céos que V. A. Real, cheio de prudencia e sabe;t'elldo desde ja o medonho futuro que os ameaça se se realizarem os planos de escravidão que lhe preparão os portuguezes doria, annúa aos DOSSOS votos, pois de outra sorte rios de sangue têm de inDundar este bello paiz, que de certo não merece a
da Eurôpa.
I Com elJeito o generoso Brasil, que tão francamente se pres- sorte que lhe pretendE:m destinar.
« A' augusta pessoa de V. A. Real guarde Deos muitos antou a fazer causa commum com Portugaj, vendo iIludida a sua
boa fé e ultrajado o seu decoro nacional, reconhece hoje o seu nos, como havemos mister. S. Paulo, em vereação de 31 de Deerro, e á vista de procedimentos nunca esperados parecejazer zembro de 1821. - O oUTidor interino José da Costa Caramadorn~o, podendo apenas acreditar tão absurdas dispo- valho. II
(Seguem-se outras assignaturas.)
sições a seu respeito.
I 'Os paulistas, porém, não podendo por mais tempo disfarçar
seu justíssimo resentimento, são os primeiros que ousão levanPRELUDIOS PARA A GUERRA DO MADEIRA
tar sua voz e protestar contra actos inconslituclonae~, com que
se pretende illudir e escravisar um povo iivre, cujo crime é Iiaver dado demasiado credito a vãs promesses e doces palavras.
Ignacio Accioí. (*) nas suas interesSAJ).tes MemoDtsnecessario seria narrar aqui por extenso todas as causas de rias Bistoricas da RaMa, resumindo -os acontecinosso descontentamento; V. A. Real bem as conhece.
I Sim, real Senhor, parece que um destino fatal pugna por mentos do fim do anno de i82t e principio do de
arrastar b bordas do precipicio a esses mesmos portuguezes, t822, diz que no dia 3 de Dezembro de t82i teve
que, na sua regeneração politica attrahirão sobre si a admira- lugar a eleição para os deputados âs côrtes de
ção do mundo.
I Depois de haverem conseguido o principal objecto do seu
plano, o arrancar do Brasil o precioso deposito que o céo lhe
oonflán em 1808; depois de haverem recebido dos brasileiros
(*) Jgnaci~ Accioli de Cerqueira e Silva, filho do desas mais decisivas provas de uma confraternidade sem igual,
mudárão inteiramente de tom a respeito destes mesmos since- e mbargador Miguel Joaquim de Cerqueira e Silva. nasceu
ros brasileiros, a cuja indiscreta cooperação devem em grande em Coimbra 'em 1808, onde seu pai casou, sendo estudante na universidade. Ignacio Accioli tambem frequen'Parte o felIZ resultado de sua perigosissima empreza.
« Os representantes de Portugal, sem esperarem pelos do tou aquella universidad,e, e não se formou; porém exerBrasil, começârão a discutir um projecto de constitliição, que cia o emprego de advogado, porque, endo quasi todo o
"evia ~r commum a ambos os reino., projecto em que. a cada curso de direito, era pr<Tficiente na legislação. Deu-se aos
pagina, se descobre machiavelismo, e,.m que. com douradascadêas, se intenta escravisar este riquíssimo paiz e reduzi-lo á estudos hisloricos logo nos primeiros annos da sua existencia, e publicou em 1833 II sua C1wrographia Paraense.
mera colonia.
.
em 1835 as Memonàs Historicas ela RaMa, e outraR obras
II Os representantes de Portugal. depois de haverem pelo
art. t1 das bases reconhecido o direito, que só competia aos que tantos creditas lhe derão. Por muito tempo gozou na
representantes do Brasil, de fazer a lei para seu paiz, repenti- Bahia de uma bella posição; porém diversas circumstannamente se arrogárão esse mesmo direito, e começárão a legilo- cias, indo de encontro a seus interesses, empobreceu a
lar sobre os mais sagrados i~tertlsses de todo o Brasil; elles tal ponto, que em 1853, jã alémde pobrissimo, coma saude
o
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deu o commandante da mencionaáà.guarda, e maiSp'essoas que se mostra vãQ dilectas ao governo: sé'·
guirao logo os conspirados. para a casa da camara e
encontrando nesta o celebrado procurador Joaquim
José da Silva ~aia, que então redigia o Seman'arió
Civíco, o obrigál'ão a apresentar nas janellas dá
mesma casa o estandarte munioipal.
A junta enviou logo os seus membros os tenen~
tes-corelneis Francisco de Paula de Oliveira e Francisco José Pereira a fazerem marchar a tropa para a
praça, e noticiad esta ausencia aos conspirados
pelo sobredilo ajudante d'ordens, se encaminhárão
todos para palacio, 'l.companhando-os o president~
da camara, e aquelle pl'ocUJ;ador Maia, obrigado de
meda, conduzindo.o estandarte. Penetrárao s6mente
os militares á sala onde se achava l'eunida a junta
provisoria•. á qual o presidente da mesma oamara
declarou que aquelles cidadãos se dirigião alli a
propõr um novo governo, por ser essa a vontade do
povo: em igual sentido fallárão, e com acrimonia,
os mencionados Gordilho, Felisberto Gomes, e
Pessoa; mas a junta dava largas ás satisfações, já
porque receiava dos conjurados, já porque assim os
demorava, emquanto se reunia a força que esperava.
Atea va, porém, a desoráem na menciopada praça;
outl'O grupo de portuguezes gritando-mo1'ra Joiío
Primo, m01'ra GOl'dilho, fÓ1'a 1'eoalucionarin s! Vi 'a
o {Jolierno actual! e consecutivamente chegou o .enente-coronel Pereira com uma companhia do b'ltalhão :12, que, postando-se na porta do palacio,
passou a occupar as respectivas sll.las, seguindo-se
logo o l'e to dó dito batalhão com o tenente-coronel
Francisco de Paula e toda a legiãO lusitana, menos
o 20 bnlalhão, cOll1ll1andado pelo tenente-coronel
Joaquim Antonio, que ficou postado no largo do
Tel'reÍl'D com um'l peça de calibl'e 6, para colu'ir a
retaguarda daquella força, e n esquadrão de cavaIlal'ia, não falttllldo tamhem o capitão- do navio Con·
relçãu, Fl'liLJlJe Vi 'ira dos Santos, com :100 marinheiros annauos. Toda essa força C'Ootinuou a dar
vivas, ao govemo existento, mas não bastou para
atelTar o::; conspirados, que tenazmente instavão
pela demissão da j unt~ pl'ovisoria, persuadindo a:
unirem-se-Ihes os commandanles da mesma força,
08 qu.aes de ordem da .i unla se havião relJnidó em
palaClo.
A.lgumas pt'rima.-õ s empreg-ou o junta provisoria
assás detrriorada, otrouxe palil minlh. .;asa, onde por mais para que os sfJbretliL05 officiaes se recolhessem ás
de 6 annos viveu. Desejoso de moral' com a mulher sahio suas ca~~s, e desistissem de qualquer pl'ojecto tude minha companhia, porém se""'1l)re lhe prestando os
S?c'borro. ljl podia. Como parenle aH. ia proximo de Igna- multuuno; com tudo yendo frustrado este meio,
CIO Accioli, :,,:Lei a aiguem clb governo para se compade- orllenou lhes que immedialamente sahissem rIo pacer de sua sorte, e p6r algum tempo se lhe mandou lacio. declaranclo IJUfl serião presos os que o não
dar dos cofres publicas uma pensão de 100S mensaes, fizessem: obedecêr;lo alguns, mas Gordilho suslenc.om ii condição de escrever a historia moderna, e elle, tava que todos ql1erião ir presos, e o major Pessoa
tirando da fraquezas forças, e ajucJado por mim, escre- começou a redi/{ir uma declaração dos motivos que
veu dous tomo que os entregou a Sua :\lagestade, e logo
bavião impeIlirl0, quando de novo foi a todos
depois ll~ LÍI'árão a pensão, não obstanle ser o chronista ps
do Imperi, Falleceu rgnacio Accioli de Cerqueira e Silva intimado que sahis em, e que se quizessem escrelli! rua do Fogo, poje dos And(adas, em o primeiro andar ver o fizesser(l na casa da camam; todavia demoda casa 11. 53, no dIa 1 0 de Agosto de 1865, e foi sepu 1- rando-se ainda aIli por mais um pequeno espaço de
tado em ~epultUl'a rasa n. 38117, no cemiterio de S. João ternpo, forão logo capturados os mencionados GorBapti. ta, e sendo trasladados os seus re tos ml)rtaes no dilho, Pessoa, Felisberto Gomes, João Antonio
mez de 5eteJ1]~ deste anno de 1870 pal'a o meu jazigo Maria, Salvador POI'eira, Daltro, Torres, e conduperpeluo de familia, que mandei construir no cemiterio de zidos escoltados por quatro omciaes e uma partida
S. Francisco de Paula.
(') A rÍl alidade impolitica,'anli-social e reprehensiva de soldados da legião lusitana, para a fortaleza do
mesmo, elltre o nascidos em Portugal e os nascidos no' Barbalho, donde farão removidos para bordo da
Brasil, data de 1808, e foi devida á incliscripcão dos que fragata Principe D. Pedro, c.mquanto em terra se
vierão de Lisboa com a família real. Vide 0:\.° tomo da 2' forcejava pela captura de outros involvidõs. Pelas 3
horas da tal'de tudo estava tranquillo, e a tropa reparte da minha Chorographia Histol'Íca.
(") Apparecêrão muitas poesias.
colhida a seus quarteie, ficando, porém, na pra9a

Lisboa, faltando apenas as listas de Jaoobina, e recahio a escolha em pessoas dignas do cargo que se
lhes confiou, quaes o litterato Francisco Agostinho
Gomes. José Lino Coutinho, Pedl'o Rodrigues Bandeira, Cypriano José Barata de Almeida, Domingos
Borges de Barros, Luiz Pauli no de Oliveil'u Pinto
da ~rança, Alexandre Gomes Fert'ão_ e o vigario
Marcos Antonio de Souza, sendo supplentes o des~
embargador Christovão Pedro de Moraes Sarmento,
19nacio Francisco Silveira da -MoLta e Francisco
Elias da Silveira; mas já a este tempo os dest.empenos.~e alguns actos daquellas cõrtes ha vião dado
origem a irritação dos animas no Brasil produzinao a idéa de ri validades entre brasileiros e portuguezes, (*) mais..augmentada ainda pelo comportamento irreflectiçfo de muitos destes, a quem a junta
prestava especial protecção, c foi cOllsequencia
~to a tentativa bastantetemeraria de 3 de Novemb.~o. Desde o 10 daquelle mez tinhão apparecido em
differentes partes, e principalmente nos aquartelax:nentos, proclamações concitando a tropa e povo a
e~ulsarem ã junta governativa(**), e esta fez logo
recolher no dia seguinte a mesma tropa em seus
quarteis, conservando-se ella toda essa noite em
palacio : no dia seguinte pelas 11 horas do dia um
grupo de milItares e paisanus, entre os quaes se
notavão os tenentes-coroneis José I!;gydio Gordilhà
de Barbuda e· Felisberlo Gomes C:lldeira, o::; nnjores Antonio Mllria da Silva Torres, José Gal1riel da
.silva Daltro, Francisco da Costa Bl:anco, José Eloy
Pessoa da Silva, os capitães José Antonio da Fonse~a Machado, João Antonio Maria, o cadete João
~r~nlo, o Dr. José Avellino Barbosa e Felippe Justlmano da Costa Ferreira, se dil'igio-á pl'aça do
"Palacio, subindo pela ladeira da Praça, dando
á constituição, á::; côrtes e ao novo govemo, l 0-'tando aIJaixú o actua-lo
~ Chegados á sobredita praça, e approximando se á
g~arda prinl:ipal, redobrárão os mesmos vi I'as, ao
ouvirem q"ue daquella guarda se davão outros ao
governo existente, e o coranel aj udante d'ordens da
semana, Salvador Pereira da Costa, que das janellas do palaeio tinha presenciado semelhante moviinento desceu á parla do mesmo palacio, reprehen-
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do Pala~io um forte destacamento de 300 praças, e IFonseca Machado, que se suicidou em Lisboa, o bricom tl'es peças de artilharia.
gadeiro Sosé Thomaz Boccnciari, que se atirou ao
Em consequencia deste a.cont~cimento muita g~nte mar ao entrar na barra de Lisb
o capitão Luiz
sahio da cidrtde, e a junta no di~ seguinte procla- Antonio da Silva Horta! o telll.'n~e Francisco Rodrimou nestes termos:
gQCS Gomes de Sonza, o secretarro do 10 regimento
,
de 2" linha Francisco José da Silva Castro, o capitM
( Habitantes da Bahia!-A junta provisional dGgoverno João de Souza ~etto, o tenente Francisco de 01 ide!lta provincia, installada no sempre glorioso dia JO de Feve-'
t
t - d Rib' J é S
f .
rei 1'0 pelo illustre povo e briosas tropas des.ta cidade pa.ra.v~s verra, o so a-pa rao a
eira o
oares, o" eltor
reger em paz, e manter ~ sagrada causa daJurada constltwçao da alfandega João Carneiro da Silva Rego e o cadete
portugueza; esta mesma junta, reconhecida e approvada por Ignacio de Matios :relIes de Menezes, os quaes poseI-rei o Sr. D. Jolio VI e pelo soberano coogresso da~ côrtes tos a bordo da fragata Principe D. Peáro, forão regeraes, ettraordinuiai e llODiUtbidWs,
congratula hOJe com- mettidos para Lisboa, e alli soltos em Abril de
vosco por vos bav8l" Illlvaoo·dtJ Insondavel abysmo em que
~a duzia de mon~tc~ sem patria, nem rllligião-, illudindo a 1822.
poucos.hom~ns credulos., vos ia despenhando.
A nenhuma confiança que se depositava na junta
( José EcÓJdio Gordilho, .losé Eloy Pessoa, Felisberto Go.. a1
. t .
d"
t
'mes, João Antonio Mllriz e José Gabriel da.8ilva Daltro, uns pr0V1sl0n ,as lU fIgas que Iarlamen e promovJao,
perdidos na opinião publica, e todos inimigos parciaes do go· e os desregl'llmentos da tropa lusitana, principalverno, por lhes nã:J haver fartado a insaciavel sêde de torpes mente com as desordens que fizerão no dia 12 de
lucros e tresloucados. despachos, se arrojArão a perpeLrar o Novembro e 25 de Dezembro, que foi muito forte,
horrível crime de attentar lumultuariamlrnte contra a existen1
eía deste meSmo governo, que, com tanto risco e lamanho de- pre udiavão os acontecimentos que mais tarde se
Ilodo, foi levantado" por vós sobre as rui nas do antigo despo- realizárão.

tismo. e percoprend.o as ruas com alaridos, apresentárão-se nos
E' ELEITA NOVA IUl'lTA
paços do conselho, acompanhados de alguma gente da plebe,
raros bftlci2es de linba e pouquíssimos paisanos, sem representaÇão civil, arrombArão com iuas eSpadas a caixa em que se
Em virtude da lei do i O de Outubro rle f82i foi
guardava o estandarte, arrancArão-n'o daquelle deposito, forçârão alguns dos membros do corpo do nobilíssimo senado, marcado o dia 31 de Janeiro de 1822 para a eleição
que então alli se achavão, a atravessar a praça, e. violando o da nova junta provisional, e farão éleitos, apezar
respeito devido ao palacio do governo, invadi! ão-n'.o armados da gt'ande opposiç,ão dos portugneze', o Dr. Fr'ancoro punhae. e pi,lula , que bem e vião e condidos por entre
s~us veslidos, e quizer50 "brigar a Junta provisional a demil- cisco Vicente Vianna presidente. o desernbal','lIdor
lIr- e e (o que mais e), a autari 'a-los para a seu sabor estabe- Franrisco Carneu'o de Campo secretario, P lllemIecl'~eru um novo governo, que, fartando-lhes sua v.eneno a bn;s Fmncisco Martins ria Costa, Francisro ,Elesbão
ambl~ão, vos lançaria sem duvida nu , lag" da anarchla.
«;Ua o invisi d braço do Sellhor Dco dos exercitas, que Pirps de Cal'valho e Albn,querque, cl)nego José Carfanoel
tem empre velado na felicidade de la formosa provincia. vos doso Pereira de MelIo ~ tenente~coronel
salvou lambem de serdes victimas sarrificadas â maldade Ignacio da Cunha Menezes e o rlesembarglldor Andaquelll!!; energumenos, que, violandO' em pejo o jurament6 tonio da Silm Telles, bem como o brigadeiro fanoel
que tão legal e solemiu mente pr. lárão, de obedecer a este
governo, cobrindo-se com as- fal 'as roupas de-'-amigos do Petiro da Silva GUÍmarães para commandar as
mas, em vista da mesma lei e portaria dr 26 de
povo-preteodião satisfazer suas paixões parliculare , e colIocabelo no meio da discordia o idolo que adorão, elevar-se,
utubro de i82i.
abater-vos, e lançar a im os alicerces aos criminoso e sinisA nova junta (*) tomou posse no (lia 2 de -Frvetrps fins do mal extiocto parlido-Frli;perlino-que não ten~ menos que a perfeil,a sc:isão enlre oBra il e Portugal. im, reiro. O eu primeiro arto, no dia 4, foi abolir a
ftim li l)riosa troPi nos principios que Jurou manter, não cor- com missão de senSUTa que en:Lia cI'pada. Em conreli, voou 8 socc<Jrrer-vos, sem pralicar a ml'ntlr violetlcia, sequencia da eJeiç:-o ter recnhirlo toda em pe'ssoas
M\ube- pl'eservar-vos da 'desgraça de que ereis ameaçados.
lt ,Jj:sses filll. s bastardos da patria, que com vil perfídia se nascidas no Brasil, rl'escia progressivamente as ri;a'!reVhrão ii querer sulIocar em vós os eutiroentos que caraele- validades de nascimento, e o augtncnto dos odios
nsã.o 05' verdadeiros portuguezes, vil ãu baldados seus iniquQs entre os soldados brasileiros e portllguezes. As
"pr'oJectos não conseguirão, como iolenlavão, marear o bri·'
I~an~e explendor da gloria adquii'ida no sempre memoravel cousas pres[lgiavão grnndes desoruens. e no emtanto
'dl~ 10 de Fevereiro por vós e pela valenle tropa, á qual 0111 e no rli[l ii de Fenrei 1'0 entrou o navio /Janubio,
Iml lou~ores seJão dados.
proceoente d Lisboa, trazendo n noticin de rstar
«. A Junta provisional, .depois de ,gotar todos os meio~ de nomeado o c
l1el 19nncio Luiz :\Jadeira (11' l\1ello
pac!ficar aquelles insanos, fazendo-lhes as mais generosos prop~slções, dicladas todas pela prUlJpocia, pelo amor Aconsti- cúmlllunda.nte das arma's (1n' Babia por carta regia
tUIÇão e união cOOl,seus iI'mãos de Portug<ll,e pela obrigação de 9 de Dt'zembl'o de i82J .
_q~e eonlrahio de defender-vos li àu,ta de seu prüprio sangul'.
Eis a c:lrta re-'gia:
lO-Se, emfun, ne 'es itada a fazer pI'ender os infames perlnrbad~re. do publico socego, 'lue, com'lnexplicavel contumacia,
c( 19nacio Luiz ~Iadeir.1, brig"deiro do exercito nacional e
p~rSlsllào em seus abominaveis intentos. Ei-\o., poi~, ero prisao, esses inimigos da boa ordem, a quem os remorsos hão de real.-Eu d-rei 'vos envio muito audar. Pela confiança que
faço da ,o,sa pessoa, e pela exp rieocia do zelo e preslimo com
atormenlar, não mais receei qu vos in'luietem.
({ Il~bil.antes da Rahia 1 acolhei-vos a \'0 n. domicilIO ; ter- que vos empregais no serviço do meu p.xercito, bei por bem
nas nlâi, carinhosas esposas. "ollal '.\s delicia' de !.omar de encarregar-vos do governo da. armas da provincia da Bahia,
novo nos braços marido e filhos; conlai que a vigil; n ia du cujo emprt'go exercitart:.i~ emqua.'t'o eu a sim. houver por bem
governo II carla momenlo sobe de ponto para conservár· V(;S e não mnndar o contrario. Escnpta no palaCIO de Queluz, aos
em paz; ,i vpi. pois, em tranquillídade nll t'io de vo . as fami- 9 de Dezembro de l-Il21.-RIlI, com guarda.
cc Para 19nacio Luiz Madeira. »
lIa, e confiai, como-até aqui, em nó-o e o' palriDtlca e excellente tropa, guarda agura de \'0 5as '\'ida I' fazendas, clamando
OOOlVOSCO : - Viva a religião! "ivao a. rôrles da nação porApresen1ada ao governo da Bahia esta carta rétugueza! Yiva a constituição que ella denetareOl! Viva el-rei gia. elle respondeu em i6 de Fevereiro com o se.,.
o Sr. D. João· VI..,-Palacio du goverllo da Bahia, ao 4 de Novembro de 18~1.-Luiz Manoel de .lour•• Cabral, presidente.- gninte offirio :
Paulo José de Mello AzI'vedo e Brilo, vice-pTcsidente.-José
Fernandes da Silva Fr')ire.-Franci co de Paula de Oliveira.- 1 « Para o Exm. brigídeiro governador das armas de ta proFrancisco José Pereira.-FranGisco Anlonio Fj~eiras.-José I vÍllcia Ignacio Luiz Madeira de MeUo.
Antonio Rodrigues Vianna. »)
« I\Im. e Exm. Sr.-A junta provi oria do governo accusa a

Em seguida a esta :prociania~o forão preso
vados officiaes, como o capitão José Antonio da

(') Igoacio Accioli, «Memorias Historicas. »
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recepção do offlcío de V. Ex. em data de hoje, depois de ~ horas da tarde, e não cabendo na estreiteza do tempo congregar-se a camara antes da segunda-fei~a proxima, p~ra o que se
off1eia á mesma ca. Jr<1, declara esta Junta que, á Vista da carta
régia por V. Ex. apresentada. não póde deixar de reconhecer
que V. Ex. se acha legitimamente nomeado governador das armas desta provincia, eque, logo que V. Ex. entre no exercício
de suas attribuiQÕes, pôde contar com a cooperação da junta
provisoria para tudo quanto possa tender á manutenção da ordem publica, conservação da unidade p"litica, paz e tranquillidade da provincia.
« Oeos guarde a V. Ex. Palacio do governo da Bahia, aos 16
de Fevereiro de 18U.-Francisco Vicente Vianna, prtJsidente.
-Francisco Carntliro de Campos, secretario.-Francisco Elesbão Pires de Carvalho c Albuquerque.-Maooel Ignacio da Cunha e Menezes.-João Cardoso Pereira .de Melloo »

dar immedialamente as mais serias e promplas providencias para que os corpos qu&-Ihe obedecem se contenhão
nos limites da mais stricta disciplina, respeitando como
cumpre os cidadãos pacificos. e que 6Ccorreudo qualquer
difficuldade V. Ex. se apresente logo no palacio deste governo, com os officiaes maiores de ambas as linhas ás suas
ordens, para que de commum aecordo com E'sla junta as
corporações, e todos os cidadãos mais respeitaveis que
possilO congregar-se, se tome uma resolução sabia e capaz
de segurar a salvação da provincia, ficando aliás v. Ex.
responsavel para com as mesmas côrtes e el-rei de todos
os máos resultados que possão acontecer.
II Deos guarde a 'V'. Ex. Palacio do governo da Babia,
i8 de ~evereiro de 1822. - Francisco Vicente Vianna,
presidente.-Francisco Carneiro de Campos. secretario.Esta noticia causou abalo, e maior ainda com a Francisco Martins da Costa Guimarâes.-Franmsco Eleschegada do correio maritimo Leopoldina no dia 15 bão Pires de Carvalho e' AlllUquerque.-Manoel (gnacio.
que foi portador da carta"régia que constituia o co- da Cunha Menezes.-José Cardoso Pereira de Mello. "
ronel Madeira govel'Dador das armas. Madeira, no
A tropa 'portugueza desde o dia i 6 que se achava
mesmo dia j 5 apresentou a carta régia ao brigadeiro
Manoel Pedro e aos commandantes das fortalezas e nos quarteIS com as armas nas mãos, assim como
dos corpos de ii e 21 linha; e no dia seguinte (i6) a brasileira, esperando o momento de se pegitrem.
mandou-a apresentar ao senado da camara "para ser No emtanto pelas ruas percorrião magotes de mltru"
registada e-confirmada, o que teve lugar irreflecli- jos armados e genIe portugueza sem educação a
damerrte ç,:) por crue então achavão-se na casa das insultarem e a augmentarem o terror na cidade e
sessões da eamara um unico vereador e o procura- obriga~d~ muita gente a sa~ir dena, e faze~do ~ue
dor, os quaes ir1'et1ecLi~amente fizerão em- tal di- osbrasl1eIros se fossem reumr á força do brIgadeIrO
ploma exarar o cumpra-se e não o assig-nando com Manoel Pedro de Freitas Guimarães. O governo
tudo, por serem ad vertidos pelo eSCrIvão de que mandou' recolher os marujos ás suas emharcações
não podião tomar deliberação alguma, em eonse- e désarmar aos que andavão pelas ruas a promover
quencia de se não achar o senado da camara reu- desordens. Os partidos cada vez mais se exaltavão,
nido, pelo que officiárão ao coronel Madeira, obser- e para prevenir a luta que estava eminente o go-vando-lhe ISto mesmo. !'ladeira, em presença da verno provisorio dirigio ao senad da camara o separticipação do procura<h>r da camara e vereador guinte officio :
presente ficou desespe~ado, e convocou u~ cons~-' II Havendo-se notoriamente espalhado boatos te~erosos
lho compQsto dos offiClaes dos corpo~ de i e 2~ 11- de acontecimentos sinistros que póde resultar do choque
nha e lh~perguntou (ca~a um a cada um) se duvldp dos partidos, que desgraçadamente se annuncião por
vão,. em VIsta da carta régIa, reconhece-lo governadú-l occasião da pqsse do novo governador das armas a junta
das armas, recebendo resposta afirmativa, pedio-Ihes provisoria, a quem incumbe providenciar a publica tranque assignassem um termo de obediencia, o que se quillidade, principalmente em circumstancias tio ardqp
fez.
.
e extraordin~ri~, d~lermina. que a ca~Bra desta cidade,
Divulgada a noticia do conselho militar, a tropa n~ ,acto de lDSlDuaçao do d~ploma reglo, que n.omeou o
brasileira dos corpos de tropas do paiz constante do d,.to governador, qualq~er dlfficuldade, não dehbe~e pbr
o
o.
o.
._
S\ só, mas se apresente IOstantemente perante esta Junta.
i o regimento de lI~fantana, artIlhano e leglao de para que, de commum accllrdo com el1a, as corporações
caçadores . decl~rárao obedecer ao gov~rnado~ das e cidadãos mais respeitaveis da cidade, se tome a mearmas, brigadeiro Manoel Pedro de Frellas GUlma- dida que possa assegurar a salvação da provincia. .
u Palacio do governo da Bahia, 18 de Fevereiro de
rães, e a portugueza em favor do coronel Madeira,
e se pronunciárão de modo a promoverem contlictos i822o-Vianna, presidente.-Campos, secretarioo-Guie começo de guerra civil. Neste ef lo de eiferves. marães.-Albuquerque.-Cunha.-Mello. a
cencia em que já se achavão 0:1 ammos, a junta do
Neste. mesmo dia roi remettida ao senado da
governo provisorio dirigio ao brigadeiro Manoel
Pedro e ao coronel Ignacio Luiz Madeira de Mello camara uma representação aSl:lignada Jlor 42i cio officio seguip.te :
dadãos para que suspendesse a posse do novo governador das armás; era do teor seguinte:
« tlim. e Exm. Sr. - Havendo a junta provisoria do
governo desta provincia empregado todos os seus desve- « lllm. senado da camara -Os habitantes desta cidade abaixo
los nas conferencias que tem tido com V. Ex. para acer- assignados, e por meio deste!. os habitantes de toda a provincia
tar as medidas, que possão previnir quaesquer aconteci- cujos sentimentos patriotieos tém sido sobejamente declal'aa~
mentos 'funestos com _ue os partidos, desgraçadamente na presente época, tomando por base delles a sagrada causa da
aÍlnunciados, procurem perturbar olublico socego por constituição e tirmissima unlllo do reino unido de Portugal
em uma só familia, julgllo do seu dever le:
occasião da posse do governo das armas, com que V. Ex. Brasil e S.Algarv~,
o segumte :
se tem mui cordialmente conformado, e continuando to- vaI'« aDeV.nmguem
forão desconhecidos os denodados esforços do
davia a espalhar-se boalos temerosos, que inspirão a esta muito digno Sr. brigadeiro
Manoel Pedro de FreiCas Guimarlies
junta os mais justos receios de se não haver ainda plena- no memoravel dia 10 de Fevereiro, devendo-se-Ihe com jusmente conseguido o fim da tranquillidade que eHa se ha- ttça attribuir, e inteiramente, 8 regeneração desta província
via proposto, a mesma junta, a quem muito particular- da qual como que dependeu a das outras do reino do Brasil ~
mente incumbe vigiar sobre a policia e segurança da pro· ponto de o premiar o povo com a patente que tem, conferindovincia, desde já requer a V. Ex., em nome do soberano lhe ao m~smo tempo o governo das armas desta província.
De nlDguem são pelo mesmo modo desconhecidas as virtucongresso da nação e de el-rei o Sr. Do João VI, haja de des« militares
e civis deste homem extraordinario, pelo que certos nós de que .do comm~lD.do das armas depende em grande
~arte o gozo da h~erdadt: CIVIl ou a escravidão, segundo forem
Ilberaes ?U ~espotlcas as IDtençlles daquelle a quem eUe fór con(!) Ignacio Accioli, Memorias Historir,as.
tiadq, prmCltJalmente havendo-se estabelecido no decreto do 1-

DAS CONSTITUIÇÕES
de Oulubro do anno passado que o go~ernador das armas só
seria responsavl'1 as CÓrles e a el-rei, ficando por issfil mesmo
senhor absolulo em suas deliberaçlles, nllo duvidamos, amI"!rados com o art. H das bases juradas, reclamar e pedir a V. s.
haja de nio conferir por ora a posse do governo das armas ao
brigadeiro Ignacio Luiz Mrdeira de Mello, e sim fazer palente
este negocio a Iodas as camaras da provincia, afim de que estas,
conformando-se com o parecer e vonlade dos povos. dêm (IS
seus aecordos, os quaes V. 8. levara ao conhecimento do soberano congresl'O, para que novamente, tomando em ua alta e
profundaconsideraçllo, delibere o que fOr melbor.
« E olTerecem esta.por embargos, como fica ponderado, para
serem decididos pelas soberanas cOrtes, e receberáõ mercê.Bernardino Alves de Araujo, coronel graduado e interino commandante de artilharia. »
(seguem-se no assignaturas.)
A CUfAlIA DA DAHIA SE RE1lNE PARA VERIFICAR OS PODERES
CONFIIRIDOS AO GENERAL MADEIRA

Refere 19nacio Accioli (*) que comparecêrão na
casa da camara o juiz de fóra Luiz Pa-ulo de Araujo
Bastos, o vereador mais ilovo e o procurador, e
tratava-se de prehencher os lugares que faltavão cod
ós vereadores tra":lactos, recependo-se ness& occasião o alvará da mesa do desembargo do paço com
a nomeação dos vereadores desse anno, que erão
Antonio Ferreira FnlDça, Francisco Antonio de
Souza Uzel o Francisco Gomes Brandão ~ontezuIJJa
-e I> procurador Domingo José de Almeida Lima,
que não aceitou o lugar e foi substituido lJor Francisco José Lisboa, os Cjuaes, sendü chamados, prestárão juramento pelas 2 horas da tarile. Constituida
a camara passou a.examinar o diploma do commandante das armas, Ignacio Luiz Madeira de 'Mello, e
como achasse irregularidades para pôr-lhe o .visto,
encaminhou-se para palacio, onde teve então lugar
a resolução do conselho, e do qual se lavrou a seguinte acta, copiada do original:
i Aos 18 dias do mez de Fevereirft do af:no do nascimento
de NollO SeDhor Jeaus-Chrislo de 1822, uesta cidade de S. Salvador/ Babia de Todos os Sanlos e sala do palacio do governo,
estaDao pl'IIIlIlnte a junla provisoria do governo desta provincia,
O Esm. brl.gadeire governador nomeado da m.esma província
Jp1acl.o Luii Made1rã de lIello, com alguns oftlciaes superiores
commandantea de corpos de Portugal aqui estacionados, o
corpo da Cl\mara. relação. magistrados territoriaes, membros
do cabido, vígario das paror.hias, junta da fazenda nacional,
mesa da inspecçllo, provedores da alfandega, casa da moeda,
dos seguros e da saude, negociantes. directores da caixa de
desconlos e casa de seguros, delegado do physico-mór, membros do collegio medico-cirurgico, intendente da ma.r!nba, ~a
pitão de mar e guerra, commandante da força manllma, aJudante de ordens do governo, bachareis formados e outros cidadãos de distinC9lO e probidade, perante lodos foi dito pela voz
de seu secrelario que, achando-se no governo interino das armas o Exm. brigadeiro Manoel Pedro de Freitas Guimarães
(o qual sendo chamado para este acto nllo appareceu), aprt:Sentou o Exm. brigadeiro Ignacio Luiz Madeira de Mello uma
carla régia a dita junta no dia 1r. do corrente, pela qual fÓra
nomeado governad<?r des~ provincia sem que a mesma Junta
tivesse a esse resElto {larUClpação alguma, e agradecendo-lhe
este aolo de sua urbanidade fez a junta ao mesmo Exm. brigadeiro Iodas as protestações de cordiaf amizade, fi lhe conslou
depois que nesse Q1l:8mo dia o dito Exm. governador das ar·
mas nomeado apresenlára tambem a mesma régia carla ao
Exm. governado1"interl.no.
« No dia seguinte diriltio o dilo Exm. brigadeiro governador
nomeado um omcio á junla provisoria depois das 4 boras da
tarde, dizendo que nio havia alDda feito ill;Sinuar. o seu diploma
por nio ter havido sesslo da camara, por lmpe'l.1mento de moJeslia do presidente della, pedindo que â'junla declarasse os
seus sentimenlos sobre a legitimidade da sua nomeação e cooperação, quo elle es.P.6rava para aperatr os laços de união e
estabelecer a tranquilliClade da proTincia.

(O) i MeDlorias Bistoricas.
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« A este offieio respondeu a junta com outro, na mesma
tarde, no qual annunciou participar a camara pará se congregar na primeira occasião, eXlraordinariaJllente, afim de se
effectuar a dita insinuação; que a junta, á vista da carta régia
que Ibe bavia sido apresentada, não podia deixar de re('onhecer a legitimidade da sua nomeação, tJ que logo que S. Ex. estivesse no exercicio de suas attribuiçlles poderia contar com a
cooperação da J UDLa para tudo quanlo tendesse á tranquillidade,
unidade politica do reino e socego da provincia.
« Dissolvida a junta já depois de anoitecer e recolbiCIus ás
suas casas os seus membros, souberão que havia divisão de
opinião e partido acerca da curialidade do diploma, e subsequente posse do novo governo das armas, pelo que, reunidos
os dilos membros no palacio das sessões, no seguinte dia 17 do
corrente, não obstante ser domingo, ahi conferenciarão com
cada um dos ditos Exms. brigadeiros, e protestando o Exm.
Manoel Pedro de Freitas Guimarães, que primeirr, se apreseptou, toda a resignação as (,rdens superiores, prometteu que elle
largaria o governo das armas logo que o seu successor se
acbasse com o seu diploma insinuado e competentemente empossado, e fazendo-lhe a dita junta toda a sorte de representações e instancias, para que nao houvesse o minimo desagrado
e dissenção que compromettesse a tranquillidade da provincia,
se olTera:eu a tomar todas as medidas para conter em estreita
disciplina os corpos as suas ordens, indicando até que elle deixaria de apparecer em publico na occasião da posse, para evitar qualquer effusão de entbusiasmo e sympatia que a sua presença pudesse occasionar na parte do povo que se lhe mostrava
afJeiçoada depois do feilo da proclamação da constituição que a
elle princiapalmenle se devia.
" O Ex.m. brigadeiro governador das armas nomeado. tratando depois com a junta que lhe fez as mesmas representaÇÕe:. e instancias acerca dos corpus que lhe obedecem, proltJStou lambem dar todas as providencias para con.ervação do
so?e!?o publico, queixou-se amargamente das intiÍgas que se armarao contra" eUe, urdlDdo representaÇÕes com assignaturas
mendigadas para serem levadas á camara e estorvarem a insinuação do seu diploma: mas que, apezar de todas as contradiCÇÕes, elle seria constante em sustentar seu direito, e trataria
de fazer realizar a mercê régia que 'lhe fÓra outorgada por todos os meios aos seu alcance.
« Tranquillisou-se a junta em conseguencia daquellas conferencias, e suppÓz que se estabeleceria perfeitamente o soce/?o
da cidade, alterado pelos motivos expostos, que se perEuadlO
serem d" ~ouca rno~ta; vio,-porém, com muila magua aman~ecer o dia de hOJe toldado dé negros receios, nascidos de
boatos temerosos, que se esperavão realizados pelo appllrato
ameaçador que apreselJtavão !is tropas, cerno dispondo-se para
o combate, e reunindo-se a ellas cidadãos p~isanos em grande
numero, co~o constantemeDle era presenciac\p por todas as
pessoas, mUitas das quaes se retiravão assombradas lJara os
suburbios, havendo uma grandissima probabilidade de aPParec~rem. ~s horro~es da guerra civil, origi~do-se toda esta jndisposlçao pnnClpalmente da funesta rivalidade entre naturaes
e flurqpeus,que, desgraGadamentll plantada por alguns espiritos
maTev'blos.t tem prodigiosamente crescido, ameaçando a tolóll
ruina deste paiz.
'
« Ao junta, c?nb.ecend~ então a crise porigosissima em que se
acbav.a .a provlDCla e Cidade, reuDlda com a maior brevidade,
prlDClplOu os seus trabalhos ofliciando á camara para que no
caso q~e ~ ap~ese ss~ qualquer representação ou duvida contra a IDslDuaçao do diploma ou posse, acamara immediatamente passasse a reunir-se a esta junta, para de commum
a~ordo com ella, e com tod~ as auloridades e corporaÇÕes da
Cidade, as quaes a mesma Junla convooa, lomar-se uma delib~ra~o convenieme ao publjco s,?cego e segurança da proVlnCla.
a Officiou depois a mesma junta ao EXDJ. brigadeiro no-

~ead~ guveruado~, expond<rlbe os justos receios que Ibe inspira ~ao ~s diSpOSiÇÕes .boSlls. que se espa1bavão, pelo que co-

nhecia nao se baver consegwdo u fim a que se prupuzera nas
co!!ferencias COIR elle brigadeiro e o governador das al·mas intermo, que a Junta requena, em 1l0rntJ do soberano con&resso
da nação e de ~l-rel,. que elle bouvesse de dar as mais serias e
prompt~s provlden('l~s . para que. os ~orpos que .Ihe obedecião
se contivessem nos limites I!-a mais rigorosa dlsclplinll, respeitandu quanlo cumpn~ os Cldadllos pacificos, e que no caso de
encontrar qualquer difflcu~<;lade. na insinuação do diploma,
como eUe mesmo Exm. ~rlgadelro havia annunciado a junta, .
se apresentasse na mesma Junta para se tomar a deliberação capaz de salva.r a provin~ia dos horrores que a ameaçavllo. Da
mesma maneira, e. por. Iguaes ~xpressões, officiou tambem ao
Exm. governador Illtenno,.con~urandoa ambos que, em caso
de obrarem o contrano, Iicanão responsaveis ao soberano
congresso. e a el-rei pelas desgraças e funestos resultados que
sobreviessem á provincia.
« Respondêrão ambos por 'seus officios e de absoluta conformidade com os da junta. Apresentou-se então acamara
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erante a 'unta provisoria, olTerecendo a duvida qu~ lhe occorfêra por fina do re!ristro da carta régia na contado na geral da
ô L como era orªenado no regimento dos governadores das
c r e; e apresentando uma representação que recebêra antes
ad~mi~~nuação, firmada com quatrocentas (400) e tantas aS311;naturas a qual reclamava contra a posse, a.t1m d~ que esta s.e
- ell~ctuasse sem que as camaras da P' onnCla fossem OUVI~:~ e se levasse este negoci~ a presença d<! oberano con?resso,
elo ue, acbando-so Ja Junt", as aulo.ndJdes, c,!rpol a<;ões e
~idad~os acima declarados, a quem a Junta provlsOl:laJulgou
neces ario 'onsultar em obj(,llt de tanta tran c' n~en~Ia e po~
deração, princípiou-~I' a c[eliberar sobre a .dUVIdas ofitJI eCldas e principalmente sobre o ImminenttJ p"n~o de an.. 1 clua e
"ue:'I'a civil qutJ ameaçava. a provincia, a VI "la do, part1<los
tão evidentemente d~ctarados, ~ não ti tomul '1u~ntlJ ~n cs
uma providencia prompta e efficaz, e passan~~'st a, \ utar fOI
unanimemente accor<fado que todos reconheclao o E. W. bflgad~iro.por govern<ldur das, armas legitilllal1len ',n.o~ 'ado por
Sua :'[ageslal[.o, como deposltano do poder executl\ o !D IS que
ainda juJgancto-se de pe1l u n~ monta a falta de s"len~I,lIdade d I
registro pre<rript? pelo regimento, e me mo"u obJ:c to da reresentacão, á Vista do numero ~e suas as IpnatUl as em uma
P
cidacte tão populo ·a. não se poder.la de maU6Irí\ alguwa Jul~al
indifi'enmte o receiu da gl;lerra cml, que a todos pare a llIDlto
pl'oviivel, como se culle(>'lil do apparat~ e d.lspOSlçães hosttl
acim.l mencionados, e aos mesroos elogiOS feltos ao governador intelÍuo das ~rroas na di~a I:epresentaçào, o qCle ~udo poderia trazor .n I'UIII,\ ela provmcla. pel? que era precISO escoIher uma m l\fh que st'gurament<.J a 581\ a ~('.
.
cc E p'lssa \o-s" "otal" 'obre esta medIda se a~sentou quasl
uniformPlD.n é que se estalJl'lecesse ou creasse uma j unta mi·
Jilar 1'0111\10 ta de uw m ' lbrus. a saber: do Exru.- brigadelru
"ov;madol' da" arma, nomeado, como presldtJute, de duu~ewbl'os por ele eleitos, do Exm. governador interino, cumo
membr , de m. is dous memhros por ~ll(' cl:tt s, I' que o, e~imo fo -e .dec.iLtllo li sorte. e que esta Junta, l?lcp li ['nt Ii~
Junta provl"ona ,!o g<!verno, como o é o go' el nador d almas, govel na e mterlOamente as armas da prt1VlOCla ate que
el-l.tJi e a- córtes, á cui presença d\l.verá stJr lenuo e te negocio c 1m tuja a urgencia, o decidão ll.eanitivamente.
cc " tJsLe IlltJsmo acto protestuu o E:m. brigadeiru Iguario
1uiz ~lat,Leir... de l\fel19 que era necessar o quP: fos"enI' ainlla
ou i o todos os officlaes da guarmção desta cldad " afi!ll de
qu de 'Iarassem a sua v'uta e e s~nLlmL'ntos a e "te r sp 'I to...o
que e flfia logo n). sçgUlnLe dll~ e. no caso que .llgun - nao
compareção por impo.slbl 1 rlld po I 'la o .llU coromaudante uU
oflicia! graduado ~razer ~ua upilllão por cripta;. mas que este
protesto todavia faZia ~)Ul'nt' p.lra fi ·lhol' e maIs e?Cub~rant·
conservação <.lo seu UU'd"J,-,,'lll da ue ua bonra e bl'lo ll11lltar.
pel'áilttJ as Cl' 'tes c .ul·rei, (: que- "ulr. tanto tudo cedia a bem
da salvação da provlD la c r l. bele' llllento d~ publIca tran~ilIid_ad!J, e~ns~rvanJ~ so' I ,Ia QS ,us. v~nclroen.tos, d. no·
Il?-Illl ao de governadol. das arma e pI eSld:cl;lte d,l. Junl~ ln~enna, hnnra e prerogat!vas, salvo o exerclClO da J.unsdlCçao,
emquanto pende a deCIsão du congr's o e de el-r~, p rque a
exercital'á collectivamente COlO os mais membros della, a excepção daquel.es-actos que prÍ\'alivamtJnte lhe pertencem como
cheftl da l11e~m~ junta, e que por si só 03 deva executa~, sem
5luebra do direito dos outros. vo.gaes, coro mais declaraçao que
toda. ~ vez que. n~s~a pi ovmcla app reçcm actos host~s .para
deslt ulr a constltUl ~~ e fruo traI' o Juramento a ella pI astaclo
de uma. manPlra po';{/[va e mr.lubltavel, elle governador das
arma.. reassumlr.i a plena jurísdicção qu~ lhe da a carta dtJ sua
nomeação.
~
,
C( E p,n' 'sta f~l'ma ~e houve por .linda esta acta, accrescenLando-st! por deh~tJraç:lO. dl'l toda a Junta, corpor.ações ~ maIs
pessoas quo. estayao presentes, que no c.a so de. lmp~dlmento
do Exm. bngadell'o Manoel Pedro dt' Freitas GUlroaraes, para
compare"tlr pessoalmente e fazer a nomeação que lbe compete,
poderá fazeI a di a nomeação por escripto. e para que tenba
seu pleno cumprimenLo se fez este termo, escripto pelo secretario da j!!nta prllvisoria e. a signado pelas pessoas d.eliberanfes;-Franclsco VICente Ylanna, presld'mte.-FranClsco Carnelro de Campos, z;ecretar~o. )
(~eguem-se as outras asslgnaturas.)

mear-me para goverpaador das armas desLa prQvincia,
pl'lncipiou O par Lido revolucionario a laborar contra a
real \onLade de Vossa fagestade, e conseguio fazer na
..bl"
b I tã
ande que aOOft me011' se
OplDIaO pu Ica um a a o o g r ,
a
dIzia que o governo das armas pão me seria elltregne ;
que o brigadeiro Manoel Pedro de Freitas Guimarãt li. que
enlão goveruava as armas, continuaria no seu I'XCI"cicio,
e esta dcsobediencia e~a !lampr!' acompanhada de grandes prolesLos de adhesão a Vossa Magestade 1\ ati l-oberano congresso
(I EsLa
disposição tinha por objecto não e!!tr~gar o
cOlllmªlllJo das forras a um cidadão fiel, qtl!' hIlVI." Jur do
d
~
d
1
li
lIe to o O seu coraçilo a constituição a /mOllllr r lia. "q ~ por algumas vezes tlOha já evitado a uesordl.'nJ nesla Cl- .
llade, para o fazer existir nas mãos de um t1,,~ pl'lnl'ipaes
chefes do partido da independencia.
\l. Logo
que recebi 00 dia 15 a cal ta régia ,II' 9 de Dezembro do anno passado a communiquei D" I{,,\crn, provisorio, ao general interino e á camara. O i-'IIVerUlI mosL
. .1' rr
L
.. .
eral
rou ,se lDulueren e ao prlDClplo neste oegol:tll ; o gen
disse,me que duvidava de entregar-me f) commando,
porque Vossa MagesLade não lhe havia pal'licipado a escolha que ue mim fizera, e l\ camara não SI' rl'unio, como
d via, no dia '16, em que lhe mandei al'le~pntar a carla
r~oia para a trasladar e registrar n~q seu competentes
Iilros e"'undo manda o regulamenLe Je i 67
C'
d
d 1
Irã . 11 . na deter." ~n lecenT o que as e onga~ po I o 111 1111'
•
l~lçao d~ 'ossa Mageslade, e que o S) slema CQosLltuClOnai podIa ser atacado, uma vez que a força e Lodos os
lU 'os militares coutinuassem a eslar dirigidos pelo parLi O reyolucionario, officici <1junLa do governo provisorio
!lO mesmo 'lliu 16 a pergunTar-lhe se me reconhecia por
g 'ueral da provincia e se ~d>a contar com a sua coob'
d .'.
I'
t
lhe
pel a~,l? a cm a cau,a pu ) Ica, .e ao mesmo e~po .
requeri que ma.ndasse convociI.r .a camara exlraordmarlamente para reglsLrar a carla regla.
(( ,'a noite elo mesmo dia 16 junlei em minha ca~a C!S
cOlUmamlanLes dos COl'pOS de I" e 2' linha, a quem Já 1Inha pa ri icipado que Vossa C\lage_ Lade me nomeára para
'" neral da provincia e lhes p r"'untei se me reconhecião
'"
I
fl ,_
. ~
como. ta , o que Jze~ao e as Ign.al·ã~ U;11. Lermo p'!Ja ~ao
moveI el;n os seus COI pos sem m o parllclparem prunelro.
e Le aJunLameQJ.o dOlXOU de coml?areCOE o Comilll\n\ anle
do regimenLo de al'LlJharia Bernardino !l ~ es @. Araujo.
O "'o\'erno respondeu ao meu OffiCLO que nao podia deixar
de'" reconhecer-me por· governador das armas legilimamente nomeaílo pOr Vossa ~Iage, lade e que logo que en,.
. . . .
.
"'d d
t .
LI a se no e.x~1 CICLO da mmha aU,tol1 a e me pres ana
Lodo o auxlllO, e por uma porLafla mandou convocar a
t'amal'a no dia i8.
II No dia 17 chamou-me o governo, pedio-..1ll6 q,qe conservasse a boa ordem Das Lropas do meu commando, e
disse-me que ouLroLan Lo lhe I'rollletlêra o brigadeiro !\Ia'
noel Pedro de FreiLas Guim.wães.

t

In!1

l( Acamara rennio-se. flualmente. no dia 18, e recebeu uma repre enlação assignada por ruais de 400 pessoas para que ros e cOII-'('1'\'atlo no gl>verno da:> armas o
brigadeiro "Ianoel Pedro de 1"I·eiLa. Guimarães, em aUençilo aOs sellS serviços 00 dia 19 de Feve e'ro de 1821
•
'
. ' .I I
.'
EsLa !epresenlação, que lIunc~ deVIa to~ar.~e em CODSlderaçao, para .pal'alysar as régIa: deLermlOaçoes tle Vosh
MagesLade, fOl apresentada pela camara ao governo, o
qual lhe liulla onleuado que, ,e na occasião de lhe ser
apresentada a carla rrgia apparecesse qualquer embaraço
á sua execução recorresse a elIe para dar as providencias.

I

li

Acamara propôz tambem ao governo

a frivola

diffi-

Parte que das occurrencias dá a el-rei Ignacio Lui:: Ala- culdade para a execução da carta regia, de que elIa não
fôra regisLrada em Li boa na contadoria geral. O governo,
àeira de Mello em. 23 de Fevereiro

DilO quereod6 decidir por seu motti-proprio, e sabendo já
anLeriormenle das 9iffiouldades que se oppunhão, Linha já
u Senhor.-Nlío coohecó tlever algum mais triste do convocado as aULoridades, corporações e alguns cidadãos.
que ter de penalisal' o paí~rual coração de Vossa Mages- Nesta assemblóa, depois de latgo debate, se decidio pela
tade com a relação dos desastfosos acontecimentos que maioria que, para evitar guerra civil, o governo miliLar
têm lido lugar nesla ~cidade.
.
.
fosse entregue a uma junta, composta de sete membros,
li Logo que no dIa 11 do corrente se divulgou aqm a de q~e eu fosse presidenLe, conservando as minhas honnoticia de que Vossa Mageslade honvera por bem no-. ras e mLeresses, e que dous membros da junta fossem por
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mim nomeados, uous pelo brigadeiro Manoel Pedro de
Freitas Guimari"tes, que na assembléa foi nomeado membro da junta militar, e um pela sorte, e que assim se
conservasse o governo das armas até á decisão de Vossa
Magestade e soberano congresso.
(( Alguns cidadãos, entre os quaes se comprehendem
todos os officiaes do exercito de Portugal que estavão
presentes, combatêrão esta opinião, demonstrando a illegalidade da representação contra a carta régia, e sustentando que sómente ao soberano congresso competia alterar as leis, e que a que regula a organisação dos governos
do Brasil fôra até feita pelo ('ongres o a pouco tempo;
porém eu cedi á maioria da assembléa, e julguei que, estando imminente a guerra civil, eu fazia a Vossa l\Jagestade e á nação um serviço maior em evitar, cpdendo da
autoridade que Vossa Magestade me confl<\l'a, do que
usando da força para fazer executar a carta régia de
Vossa Mageslade, Porém' os meus sacri !lcios e os bons
desejos de conservar em paz esta cidade para nada servirão,
{( Tendo-me retirado do palacio do governo pelas 5 horas da manhã, com a satisfação de ter empregadu da Illinha pute tudo o que esta va ao meu alcance para conservar o socego publico, eu fui repousar tranquillamente,
e mandei l'etirar para o qUa~ tel uma parte do batalhão
de infantaria n. 1.2, qne na tarde do dia 1.8 mandára estabelecer em algumas ruas de suas immediações, em
consequenr.ia da approximação dr) piqnetes de facciosos
do forte de S. Pedro, que embaraça vão o transito a muitas pessoas, e até atirArão algu os tiros sobre os piquetes
que mandei postar na sua frente, e naquella mesma tarde
mandei ao governo o capitão do corpo de engenheiros
José Feliciano da Silva Costa protestar em meu nome que
eu não era responsavel pelo mal que se seguisse se tornasse a fazer-se fogo sobre as tropas do meu commando.
(( .Na manhã do dia 1.9 sómente ficárão no campo os
piquetes que julguei necessarios para vigiarem na segurança do quartel, e essses mesmos tinhão ordem para se
recolherem logo que se retirassem os que Ihp estavão
fronteiros. A' 6 horas e meia da manhã uma grande
porção de tropa de linha, milicianos dos regimentos dos
pardos e prelos, e até paisanos, sahirão do forte de
S. Pedro, e vierão atacar os postos do batalbão 1.2 com
duas peças de artilharia, que disparárão por algumas
vezes.
II O tenente-coronel Francisco José Pereira reunio logo
o batalhão e foi repellir os levanlados, fazendo-lhe fogo
com uma peça, e os seguio para os fazer retirar para o
fOlte, deixando elles as duas peças. Quando chegou á entrada de uma rua que conduz para o Trem, que está situado nas immediações do forte, as tropas facciosas. que
se achavão no Trem, com tres peças àe artilharia, fizerão
um terrivel fogo; o tenellle-coronel atacou entno o Trem,
conseguio desalojar quem o defendia, e ficárão em seu
pod~r as tres peças, retirando-se para o forte o resto dos
facCIOSOs.
(( Emquanto isto acontecia mandei a legião constitucional lusitana occupar differentes posições para embaraçar que o regimento de in rantaria da Bahia e o regimento
de caçadores pudessem reunir-se no forte de S. Pedro ao
regimento de artilharia, ou bater-nos pela retaguarda se
se empenhasse um novo combate com as tropas do
forte.
(( Aquelles dous corpos levantárão-se e fizerão fogo
sobre a legião constilucionallusilana; foi por consequencia preciso repelli-Ios e tomar os seus qllarteis. Parte
destes corpos pôde evadir-se, e foi reunir-se ao forte de
S. Pedro; outra parte ficou em poder da legião constitucional lu ilana, e depois foi posta em segurança.
(( Na tarde-do dia 19 intimei ao forle para que se rendesse; porém nada ficou decidido, e como as respostas
que deu o commandante do regimento de artilbaria. forão
muito incoherentes, ordene~ que no dia seguinte se tratasse de bloquear o forte.
« Na manhã do dia 20 mandei-lhe outra vez intimar
para se render; pouco depois soube que a guarnição se
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ia evadindo; mandei então o 2° batalhão da legião constitucional lusitana tornear o forte.
(( No caminho foi atacado por uma partida dpsta guarnição, e ainda pôde aprisionar oitenta e tantos homens.
Ne~sa ~esma noite v.eio o commandante do regimento de
art)l~ana trata.r ~om)go sobre a sua rendição, e na manhã
segulDte entrarao no forte as tropas conslilucionaes, não
encontrando senão o brigadeiro Manoel Pedro de Freitas
Guimarãl's, o commandante do regimento de artilharia,
um capitão, um quartel-mestre e alguns cadeles.
(( Proclamei ·immediatamente aos habitantes para que
tomassem a restitui r-se ás suas moradas, e o ml"SIIIO fiz
aos soldados di persos, exhortando-os a reunirem-:(' nos
seus quarteis para não I'exarem os habitantes do campo.
Todos os aue esl1\o l'Pllnidos têm continuado a spr fornecidos dos· seus vencimeuLUs e estão desarmados nos seus
quarteis. IIluitos officiaes fugirão e outros e>làu prl'sos.
Tenho dado todas a providencias para restal'elecer o
socego publico, e os habitantes têm-se recolhido a suas
casas
(( Tal é, Senhor, em resumo a serie de acontecimentos
que -tem fIagelJado .esta desgraçada cidade, e que eu mé
apresso a commuDlcar a Vossa Magestade por um navio
estrangeiro <;lue vai para Gibraltar, reservando para daqui
a poucos dIas uma carta mui circumstanciada, acompanhada de lodos os docutllentos que a falta de tempo e de
socego nàu lem permillido ainda colhêr e arranjar.
- u Entretanlo, Senhor, collocado neste lugar, que Vossa
Magestade houve por bem confiar-me, é o meu primeiro
dever dizer a Vossa 1age tade to(ia a verdade para cunservar a integTidade da monarchia e segurança nossa.
Todas as de ordens que nos fIagellão são obras cio partIdo da independencia, o qual é tão implacavel, como incançavel, e os odios devem ter-se exarcebado com os ultimos acontecimentos.
.
(( A derrola em que ficárão as tropas revoluciunarias
nos põe em eSlado de podermos sustentar-nos até recebermos as providencias que Vossa Magestade julgar conveniente dar; porém as nossas tropas são mui poucas:
faltão 303 homens para o estado completo; temos nos
bospilaes 1.49 doentes e nunca menos; precisa-se empregar uma porção para conter em respeito as lropas derrotadas: vão-se derec~ndo continuamente, e eu me vejo
por consequencia na situação de não poder acudir a qualquer parte do reconcavo da provincia para apaga,. quaesquer levantamentos que os revolucionarios nãu deixão de
,
emprebender.
(( Se Vossa l\Iagestade quer conservar esta parle da
monarcbla, precisão-se mais tropas, devendo vir, além de
um granda reforço de infantaria, 50 homens de ca'allaria e outros tanlos arlilbeiros. A nossa siLuaçãu relativa
aos lugares donde podem incommodar-nos faz ser de primeira neces idade que existão aqui sempre algumas embarcações de guerra, com mandadas pOJ' officiaes constitucionae e babeis. Mediante taes providencias eu terei
a felicidade de conservar nesla parte do mundo a indivisibilidade da monarchia portllgneza.
(( Deos guarde a Vossa IIJagestade por muitos ãnnos
como todos nós .havemos mister. Balda, 23 de Fevereir~
de 1822.-lgnacio Luiz ladeira de Mello, brigadei.ro governador das armas. l)
Portugal não tinha outros orgãos senão a soldadesca insolente para manler as leis, e dizia: « Nio
é de um bom pai de familias deixar entreguE> a si
um filbo, que certo arruinar-5e-ba sem o soccorro
paternal,)) pai de familia aquelle, cujás obras e
feitos patenteavão antes um duro oppressor.
.

O Brasil, anles do seu intromettimento, vivia.
tranquiJlo; antes da cbegada das tropas auxiliadoras não bavia uma só provincia, desde o Amazonas
até o Rio da Prata, que estivesse inquieta: as desordens e os crimes forãQ frutas que lbe trouxerão as
bostes lusitanas.

O Pará 'foi a primeira provincia do Brasil que
i6
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sustar os elfeilus das promoções feilas' pelo ex-governador, e de mandar fornecer pão e etape provisoriamenteaos valorosos e fieis soldados do esquadrão de cavallaria
que intrepidos se reunirão aos corpos dos balalhões, ~
conservo os outros corpos rebeldes desarmados até á decisão de el-rei.
Constando aos commandantes dos corpus que por
ordem do governo provi~orio da provincia se mandava
proceder a um summario particular pelo juizo do crime
a9m de se vir no conhecimento de que/li primeil'o prin':
C1plOU o fogo (recurso talvez adoptado para vêr se contra
a evidencia do facto se colorêa o rebelde atlentado das'
tropas do paiz), me enviárão um protesto para eu remetter ao governo provisorio, para este o fazer junlar ao
summario, o que assim obrei, recebendo omeio da sua
Officio do governador Madeira, redigido em 7 de Ma7'ço. recepção, como consta elas cópias que igualmente levo á.
presença de Vossa Magestade.
« No furor dos ataques se não podem evitar alguns
(c. Senhor.:.-Q~ando por algumas cartas e folhas que aco.ntecimenlos; não ha ouvidos para a moderação:
aqUi cl1egárao, vmdas por um navio estrangeiro no dia 11. mUItos d?s soldados dos balalhões e cavallaria, de8espede Fevereiro preteriLo, se espalhou a noticia que el-rei rados maIS, do fogo, que das casas de muitos particulares
~e .tinha despachado govemador das armas desta pro- se lbes faZia (alé de um convento de frciras da Lapa), do
VI~CIa., . eX~111árão-se os espiritds inimigos da ordem, e que mesmo do da tropa facciosa, arrombárão algumas
pnnclplára,o sem rebuço a C(;)l1vocar partido, afim de se daquellas, do que se seguirão alguns desastrcs , mas não
opporem a execuçitQ da minha posse' receei loao as tris- se tocou na do ex-governador, como clle dizia nos omeios
t~s consequencias de ullla guerra civil, porquOe eu bem que ,diJ:igio aos commandantes dos corpos da 2" linha da
'na como o geral dos naturaes do paiz estava ufano, jul- provlllcla, afim de se reunirem a elle no forte di} S. Pegando-se com forças sufficientes para fazerem que a sua elro, quarLel de arlílbaria, onde se acllava, cuja falsidade
vontade fosse a lei absoluta; eu bem via as satyras e ala- se lU? Lra pelo exame judicial a que se '11 andou proceder
q~ell p~bl1cos que se f~zião ás autoridades e pessoas que em VlrLude de um officio meu ao goveruo provisorio, o
nao er~o do se~ parlldo faccioso j eu bem via que não que consta da copia que juntamente apresento a Vossa
sendo livre a nmguem atacar aquelles, ainda que mal Magestade.
obrassem nos seu empregos, senão pelos mdos autorisa«( Das tres cartas do 'ligario capitu lar e abbadcssa do
dos pelas leis, os inôuilos erão éonlinuos e contra éstes conveuto das Mercês, que por copia igualmente levo á
se .não procedia.; e~ be_m via que os papeis da sua maior presença de Vossa Magestade, virá no conhecimento da
esbma e que mais glravao entre elles erão os incendiarios impostura que se fez grassar da geral profanação dos
'1~dos do R.io, de S. Paulo e de Pernambuco, em que potemplus, e de outras de igual jaez.
slllva~ente era atacada a autoridade de Vossa i\1agestade,
«( Só com sophismas e com testemunhas, co-réos do
uns llOpressos e outros lUanuscriptos j eu não deixei de mcsmo_ sedicioso delicto, é que se poderá querer nublar
reparar que tendo recahido a eleição dos membros do a_facçao, que se dirige á,suspirada independencia, o que
wovcrno frovisorio desta provincia em naturaes do pai:4, nao .acontecerá _se Vossa Magestade e el-rei tomarem as
a excepçao de.um e.uropeu, e que tomando posse interi- preCisas precauçoes,
.
namenle. o bngadelro Manoel Pedro do governo das ar.« Por, u!D navio estrangeiro, que foi para Gibraltar,
mas,_ por ser ~ patente mais superior (OU fosse aquella dei a el-rCl uma declaração em summa dos acontecimene!elC;ao ~o apraZ1llle!1to de todos os habitantes da provin- tos, e lhe pedi aquellas forças que vi erão necessarias ;
cla ou nao), ser um lacto que lIinguem se oppôz á mesma, por esta embarcação remeLlí outra mais circumstanciada
e só quando consta que sou eu despachado é então que e espero, pois, Hnda a investigação militar a que mandei
devem ter execução as ordens de el-rei I
. proceder por teslem~nhas dos mesmos corpos rebeldes,
Mais ~resceu o meu receio quando vejo que, reu- dar uma exacta e mais comprovada narração de todos os
nindo em SI o ex-governador o poder só reservado a Vossa factos.
~agestade e a el-rei, publica promoções sobre promoções,
(( E' necessatio que a verdadc seja inseparavel do hoconfe.r~ ,postos de cor~neis a paisanos, e mandalavrar n?em, quanto mais ele um subdilo para com o seu supeum dlstlco nas l>andeu'as do regilUenlo de arlílharia 1'I0r ;. de~em desapparecer prevenções: este o caracter
como tudo consta das copias que juntas olfereço a Voss~ constitucIOnal, esle o caracler do homem de bem'
Magestadc.
sel!lpre o tive e conservarei; das minhas expressões ~
Todos estes, e outros muitos factos me fazião agourar gUla é aquella.
fune~tos acdntec~mentos, que se vierão a realizar quando
« Tra.ta-se do bem da nação, de um dever de todo o
depOIS que r~cebl no dia 15 a carla régia de 9 de Dezem- vel'd~delro portuguez, quanLo mais de um empregado
bro, e officlO da mesma data do ministro secretano de publ1co decla~ar os seus sentimentos, quando de os calar
Estado competente, assignada com o seu nome por ex- se póde segl1lr males funcstos áquella.
tenso, em que me vinha conferido o govcrno das armas,
(( Tres são os partidos que existem nesta cidade: dos
aconteceu o que consta da participação que me fez o procur~dor e um dos vereadores da calPara, quando mandei natll~aes. de Portugal o partido quasi geral é puramente
registrar a carta do proccdimento, do governo provisorÍ'o, constitucIOnal, e a este alguns ha dos naluraes do paiz
constante da acta da narração do detalhe militai', que que se unt\m i dous são os parLitJos que estes seguem a
tudo Igualmente levo por copia perante Vossa Mages- saber: os ~als po~eros?s já em posses e já em emp;ego~ de repl esenlaçao, lIgados aos togados do Rio de Jatade,
cc Mandei proceder a um conselho de investigação so- neiro, querem uma constituição, em que como lords fibre os crimes dos officiaes rel>eldes, que ainda cstá por g~rem _lUdependt:nte do g~verllo de P~rtugal, e por isso
fi.nd~r, e fiz .com o pare~er do governo provisorio da pro- ti abalhao . pa~a a separaçao, e este o motivo por que o
VIDCla pul>hcar o pe.rdao dos sofd~dos e offieiaes inft'rio- poder legls~atlvo de Vossa Magestade é alli atacado nos
!!ls, que.. tendo fugido, e com alguns daquelles á frcnte, papeis publIcos com o maiur vilipendio.
- laO call1lDhando pelos lugares do reconcavo' e desta
« Os que pelas suas posses ou emp"egos não lIombre~o
fó!ma vai·se ?onse~uindo com a apresentação do's mesmos com -aquelles, querem uma indepeudencia republicana
Dao se reuDlr maIOr numero dos tocados pelo veneno da em que só figur~m os naturaes do palz ; lêm-se chocad~
fac~ão a filze~ um corpo respeilavel, conseguindu livrar os ambos estes partidos até aqui, tendo sido o resultado fapaclfico~ hab.ltantes da pilhagem de,taes rebeldes,
voravel ao pr.imeiro constiluclOual : porém agora. julgan« Dei mais outras providencias, bem como a de fazer do-se olfendldos ambos os corpos por ser notado o geraL
a.d~erio ao systema constitucio~al; ella por si partlClpOU ao congresso que quena adoptaI-o: depois
que o adoptou viveu sempre em paz; lá não havião
tropas de Partugal.
O Maranhão adoptou a constituição de Portugal
sem desor1ens; tambem lá não havião tropas de
Port!J.gal.
No Ceará' o mesmo. E o mesmo aconteceu ao Rio
Grande, a Pernambuco, á Bahia e ao Rio de Janeiro? Quem originou as ri validades, as desordens
e as mortes?
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americano por fraco e rebelde, trabalhão a reunir-se, e
se o conseguem, como é de esperar, é necessario granrle
força para o rebater, e por isso quanta mai!!)r brevidade
houver cm prestar novas prllvidencias e virem mais forças maior ser'á o resultado ao bem da nação e dos do par.
tido cunstilllcional, que aliás será sacrificado.
II Certifico a Vossa Magestade que totIo aquelle, quer
natural, de Portugal, quel' do Brasil, que fôr verdadeiro
constitucional, ha de apoiar esta minha declaração, e ser
o primeiro em se unir a mim em requerer a Vossa 1\Iagestede e a el-rei for<:as da Europa para conservar o Brasil, castigo nos faMiosos para nãfl infestarem os bons; com
esta medida a arvore da conslituição dará os seus frutos
nos tres reinos unidos.
li Os ~éos
felicitem os trabalhos de Vossa Magcstade.
Babia, 7 de Março de i822.-Ignacio Luiz Madeira de
Meno. li
u llIms. e EÍms. Srs.-Tendo-me VV. EExs. mostrado
os desejos de vêrem uma narração circumstanciada dos
acontecimentos militares, que têm tido lugar nesta cidade,
VV. EExs. poderáõ vêr na presente participação uma descrWção fiel do que aconteceu
l( Na noite do dia i7 os corpos desta cidade destacárãode seus quarteis piquetes com senlinellas a,ançadas, que
cOQservárão até pela manhã. A's 3 horas da tarde do dia
i8 sabirão do forte de S. Pedro e quartel da legião de caçadores gl:andes .piguetes; que se postárão e!D todas as
ruas das lmmedlaçoes do quartel do batalhao n. 12, e
destacárão as suas sentincllas até quasi a porta deste
quartel, impedindo a passagem mesmo a alguns ofliciaes
do batalhão que morão além do lugar que ellas occupavão.
I( Isto obrigou.me a mandar destacar do batalhão alguns piquetes e posta.r sentineIlas. avançadas, e quando se
estavão postando atlrárão os piquetes pertencentes ao
forte de S. Pedro alguns tiros sobre ellas, a que' respondêrão dous soldados dos nossos com dous tiros; nesse
tempo chegava o tenente·coronel Pereira, que andava
coIloCllndo os piqueles e embaraçou a continuação do
fogo.
li Todo este comportamento das tropa's do forte de
S. Pedro me pareceu um principio de hostilida'des, e enmandei o capitão do corpo de engenheiros José Feliciano
da Silva Costa participar a VV. EExs. o que tinha succedido nos postos avançados, -e prostestar em meu nome
- que eu não ficáva responsavel por qualquer accidente funesto que tivesse lugar, e que estava disposlo a repellil'
pela força quem atacasse as tropas do meu commaodo.
O mesmo capitão me entregou o oflicio em que VV. EExs.
me convidárão e aos meus ofliciaes para fazermos parte
da asst'lllbléa, que ia deliberar sobre a questão do governo
dilS armas
u Eu fui reunir-me á assembléa ainda de dia com alguns dos meus ofliciaes, e quasi ás 5 horas da manhã retirei-me, com o prazer de ter cedido da minha autoridade a bem da tranquillidarle publica, c então ordenei ao
tenente-coronel Pereira que fizesse tirar os postos avancados logo que assim tivessem obrado os que linha fronteiras.
ü A's 6 ij'l horas da manhã ouvio o tenente-coronel
tiros de fuzil para o lado da rua de João Pereir.a ; formou
O balalhão, fi a este tempo chegou um cabo de esquadra
do piquete que estava no campo da Piedade, a participar
que as avallçadas do regimento dp, artilharill t1nhão rompido o fogo, e que muita tropa marchava pela rua de
João. Pereira com p,eças de artilharia. (} tenente-coronel
Perell'a a~ançou logo para o campo da Piedade com parte
do batalhao e uma peça.
.
A' sahida do quartel ouvio atirar dous tiro.s de peça, e
quando chegou á Piedade atirárilo o terceiro liro com'
metralha e alguns de mosquetaria. Mandou dar uma descarga, carregou os facciosos com a bayonta, ganhou duas
peças de artilharia postadas defronte da igreja do Rosario
e convento das Mercês; ahi fez alto, mandou entreter
, o fogo de fuzil para os fazer reLirar para o forte, em cujas
proximidades tinhão tropa e duas peças. Porém como do
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Trem .se fazia. sop~e a nossa tropa um vivo fogo de mosquetaria e arlllharIa, e o tenente-coronal não podia sustentar-se. naqu~lIe ponto, sendo batido pelo Uanco, e podendo ser obrigado a manobrar pela frente mandou
avançar a peça que tinha protegido os primeiros movimentos, e fez fogo sobre as tropas que estavão estabelecidas no Trem, atacou-as e conseguio desaloja-Ias tomando
'~
tres peças com que fizerão um vivo fogo.
« Con tinuou . por ma is aIgum tempo o fogo de fmil pelo
lado do passeIO, até que se conseguio fazer retil'ar ao
forte todos os levantados. Como se tinhão rompido a8
hos.tilidades em deliprezo de uma -solemne convenção,
asslgnada uma hora antes, vi que o dever de conSl'rvar o
que a nação e el-rei me confiára, e ás tropas constiLucionaes do meu commando, eslava ligado com o dever de
procurar a nossa segurança; eu procurei, portanlo, o
~odo de poder repe/lir quaesquer ataques e obrar energICamente.
li Para este fim mandei ao coronel João de Gouvêa Osorio quc puzesse em movimento a legião constilUciullal lusitu na para podermos obstar a quaesquer tentativas que
pudessem empreh~nder.se conlra nós. ConsequeJltelI!en~
mar~hou para a Piedade o i· balalhão, commandado pelo
te~ente-cor.onel Joaquim Antonio de Almeida, a quem
fOi determIDado que não atacasse senão a quem o atacasse; a mesma ordem tinha recebido o tenente-coronel
autes de ser atacado o batalhão ·J2.
li Mandei reunir a artilharia; podia ser necessaria; re·
forçArão-se as guarnições dos fortes d.o Barbalho e Santo
Antonio, confiando estas posições ao capitão Leão, commandante da artilllaria da legião constiLucional lusitana.
Pouco depois de chegar o i o batalhão foi-me participado
que a legião de caçadores linha sallido do seu quartel, e
que n~ campo ,da Polvora atacára o corpo de cavallaria.
que vwha marchalldo em consequenCía das minhas 01'dens, com uma companhia da legião constitucionallusitana.
~( Nesta oc~asião foi ferido o capitão Pereira da cavaIlana. Mandei logo o i batalhão ao campo da Polvora; e
quan_do chegou ao quartel da legião de caçadores, uma
porçao de/la, que ahi estava encerrada fez um fogo mui
vivo sobr~ elle. O tenente-coronel mandou ao quarteio
tenenle Silva do mesmo batalhão para propOr que se acabassem as hostilidades conforme eu lhe ordenára; porém
esta moderação foi inutil ; os caçadores continuárão a fazel' fogo e insultárão o tenente Silva, querendo até mata lo.
. «( O tenente-coronel vio-se na precisão de atac~l' o quart~l, o qual foi tomado, aprisionando-se os que não pudera{). escapar-se. Nesta olJeração, que foi executada commUlto valor, foi ferido gravemente o capitão Antonio Cal~as e conlu~o o capitão Aragão. Ao me~mo tempo que
Isto aconteCia no quartel da legião, teve parti~ipação o
teneute-coronel Almeid" que as avançadas do i o regimento estavão já fazendo fogo sobre uma avallcada do
2" batalhão, que eslava na embocadura da calçada da
Palma.·
li Mandou logo uma companhia a 30CC0rrer a avançada,
e como o fogo se continuasse mui fortemente mandou
todo o batalhão. O 1° regimento foi-se retirando na direcção' do seu quartel, fazendo, porém, um vivo fogo, e obatalhão o seguio até á porta do mesmo edificio, onde oregimento se fez fõrte, fechando o cancellãe, e então entreteve de toda a parte um fogo desesperado. Isto obrigou
a atacar o quartel, que foi levado, fazendo·se dentro uma.
obs_Dnada resistencia.
(( Ainda depois de tomado o quartel bouverão soldados, que, escondidos debaixo das tarimbas, filerão fogo..
sobre quem entrava. Uma parte do regimenlo fugio, e i):~sto foi apl'isio~ado. VV. ~Exs. provavelmente s~uber~o
Ja que eSle regimento sahlO do quartel n~ maljha do dia
19 e marchou até o campo da Polvor.a. Dahl marchou uma..
part.e para o forte de S. Pcdr~ e a outra para o quartel,
e fOi a que atacou ao 20 batalhao.
.
l( Em todõs estes choques conservárão os soldados a
maior moderação, o que faz muita honra ao coronel Osorio, que ahi se achou, como aos commandantes e mais
O
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officiaes de tod os os c rpos, e á porfia cuidàrão com o morrão os carneiros("').-Travando-se em alguns
maior desvello em fazer conduzir os feridos para os hos- pontos tão renhida luta, que foi mister expedirem-se
pitaes. Depois que não tive mais a receiar deu tI'O da ci- fortes patrulhas, ao mando de officiaes, para apazidade reuni as forças na Piedade e mandei de tarde inti- guar os contendores, conduzindo-se os feridos ao
mar ao forte que se rendesse, a que me respondeu mui hospital e os aggressores para os respectivos quarconfusamente.
teis; resultando de taes conflictos a morte dos soll< Então determinei-me a bloquear o forte no dia seguinte7 e ordenei ao capitão Costa, comma ndante de en- dados de artilharia José Clemente e Manoel Soares,
genheiros da leg,ião constitucional lusitana, que fizesse que isoladamente, com denodo, batêrão-se cum a
os preparativos para esse fim. a manhã do dia 20 tornei chusma de soldados lusitanos que os perseguião.
a intimar-lhe que se rendesse, escrevendo para este fim
Toda a cidade continuava a ser policiada por
ao brigadeiro Manoel Pedro de l"reitas Guimarães, dizendo-lhe quê respondesse dentr'o de duas horas, o qual res- muitas patrulhas dobradas dos contingentes dos
pondeu ao tenente Doutel, que fôra o mensal-leiro, que corpos ao commando de omciaes apoderados do sysnão era possivel dar a resp'osta com a brevidade exigida, tema de vinganças d'entre as massas, estigmatizae que a elle é que competia marcar o tempo para a re - dos por desenfreada soldadesca, tomando o governo
posta,
a pl'ecauçâo de fazer co11ocar duas peças de artilha(! Sabendo de tarde que pelo lado do campo de S. Peria no larg-o do Theatro, sob o commando do capitão
dro se ia evadindu a guarnição do forte com armas, vi Leão, lusitano. guarnecidas por infantaria portuque a minha moderação e a suspensão de hostilidafles,
quro eu tinha praticado durante a manhã, e na tarde e gueza, cuja medida exaçerbou aos nacionaes, dentre
D'lile antecedente, não era bastante para obrigar a guar- os quaes alguns, por mofa, sem duvida, durante a
nição a obrar como eu lhe intimei, e mandei ao 2° bata- noite, tiravão algumas vezes os soquetes das peças
lhão da legião constitucionallusitaua que marchasse pela e deixavào em seu lugar pe11es de carneiros.
estrada lias Brotas, em direcção ao sitio do Bom-Gosto,
De tão frequentes lutas parciaes, o resultado depara evitar que alguma grande porção delia Dudesse ma- veria ser u:na guerra de extermio. Agitados os esnobrar sobre as nossas posições.
.
piritos, na tarde do dia i 7 de Fevereiro de t822 um
l< Quando o batalhãO tinha chegado ao meio do caminho recebeu a guarda avançada uma descarga, que lhe grande numero de cidadão:; no forte de S. "Pedro,
atirou uma partida de tropa que sahira do forte, da qual em harmonia com o regimento de artilharia comresultou a morte de um SOldado do batalhão e ficou ferido mandado pelo coronel Bernardino Alves de Araujo
um de cavallaria, O batalbão carregou sohre a partida, Filho, mandando. chamar ao brigadeiro Manoel
que pôz em desordem, e depois conseguio aprisionar Pedro de Freitas Guimarães, que se achava em uma
muitos soldados dispersos. Quando o batalhão chegou á chacara na Barra, alheio aos movimentos que se
sua posição conheceu que o forte estava abandonado.
estavão daudo, formou-se um conselho de ol'ficiaes
. « A' noite veio (] commandante do regimento de artilharia BeroardiDo Alves de Araujo convencional' comigo para se precaverem contra a attitude àmeaçadora em
sobre a sua ,rendição, e na manhã seguinte occupárão o que se achava o novo governador das armas com
forte as tropas do meu commando, nãQ se encontrando as forças lusas e a cavalJaria do paiz, além dos dedentro senão o brigadeiro Manoel Pedro, o capitão do re- mais corpos da guarnição sob seu commando.
gimento de artilharia, o capitão Ignacio Corrêa, um quarDecidia-se a defensiva em quanto outras provitel-mestre e alguns cadetes.
'
dencias se praticavão, e forão postas duas bocas de
(C Durante,a tarde do dia 19.eno dia 20 fez-se fogo por
algumas vezes sbbre os nossos postos e sentinel\as avan- fogo no Trem dos Afflictos, sob a direcção dos caçadas, e até pessoas mal intencionadas atirárão por ditre- pi tães José Alves da Silva e J asé Ignacio de Me11o,
rentes vezes de dentro de algumas casas sobre a tropa ou condj uvados pelos tenentes Antonio Marce11ino da
ofticiaes que transita vão pelas ruas.
Costa Dorea e Manoel Joaquim Xavier; sendo outra
l< Taes são os acontecimentos militares que tiverão lu·
postada na rua das Mercês, contigua ao forte de
-gar nesta cidade, nos quaes eu não fiz senão o que foi S. Pedro, sob o commando do tenente Bernardo
absolutamente necessario para se del'enderem as tropas
do meu com mando, não sermos envolvidos e c-vitar os José de Noronha, formando a linha de defesa por se
considerar infallivel e imminente a aggressão.
males que daqui se seguirião.
li Deos guarde a VV. EExs. QUaJ'lel-general da Bahia,
Na tarde do dia i8 sahirão daJortaleza de S. Pe25 de Fevereiro de 1822. -llIms. e Exms. 51'S. presidente dro e do quartel da legião de caçadores em Santo
e mais membros da junta provisoria do governo da Bahia.
-Iguacio Luiz Madeira de Mel\o, brigadeil'U governador Antonio da Mouraria grandes piquetes, e se forão
postar nas immediações do quartel do batalhão
das armas.
l< Está conforme, Joaquim José Je Groot Pombo capi- n. 12, em S. Bento; e () general Madeira, receioso
de que fosse atacado mandou que marchassem outão engenheiro ás ordens do general de Peroambuc~. »
tros piquetes daquelle corpo a fical'em fronteiras
as s~ntinellas avançadas de ambos, e sem muito esCOMEÇO DA GUERRA ENTRE o GENERAL MADEIRA E A FORÇA perar, um dos piquetes, que marchavão do forte de
BRASILEIRA
S. Ped 1'0, fez fogo, e foi correspondido pelo inimigo.
No entanto Madeira, acompanhado da gente ordiO mão comportamento dos portuguezes na Bâ,hia naria e pela maruja, percorrendo as ruas da cidade,
e das côrtes derão occasião, desde logo, a apode- gritavão-fóra a camara, morra Manoel Pedro!
A cidad~ já era um arraial de guerra, e pela marar-se de povo', bahiano a maior di&posição para
despedaçar os élos da união luso-brasileira.
nhã do dia 1.9 se reunirão aos brasileiros mais de
E:ite sentimento se m~nifestava visivelmente, e a iOO homens dos regimentos 3 e 4 de milicias de
soldadesca lusit~na, para atear a rivalidade, engru- pardos e pl'elos, capitaneados pelo sargento de arpanda-se em ,dIversas partes da capital, dirigia tilharia Francisco Vicente Vianna, evadidus da foralft'ontosos eplthetos de-morrão os cabras-, espancavão os soldados do paiz, que inermes transi tavão e desapercebid?s; e po~ isso reunin~o-se alguns
(*l Chamavão-os-carneiros-por terem o fardamento
destes em represalIa, com 19uaes vozerlas, duvão~ de lã branca.
'.
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taleza de S. Pedro, com o projecto de trazerem o
fardamento do brigadeiro Manoel Pedro de Freitas
Guimarães, existente em sua casa á rua do Rosario
de João Pereira, os qunes, com illusorias ordens
superiores, compellirão ao tenente Bernardo José de
Noronha, que estava na guarda daquelle ponto, com
a peça do seu commando, a avançar ás 8 horas da
manhã em protecção daquelles.
.
Logo que se approximárão da igreja do Rosario
forão aggrerlidos pelas avançadas do general Madeira, travando-se um renhido comblte, lutando
com forças superiores até o final desfeixo por não
cunsentir o commandante do regimento a abertura
do portão a seus com mandados, que resolutos procuravão romper o obstaculo que se lhes antepunha
em defesa de seus companheiros de armas prestes
a succumbir !
Tendo ao mesmo tempo atar,ado a posiÇão do
Trem dos A ftlictos forão 'gra vemen te feridos o tenente' Antonio Murcellino da Costa Doria e outras
praças, e levemente o capitão José 19nacio de Mello,
além do que morrêrão, occupando á viva força o
inimigo tão importante posição, pouco guarnecida e desbarat~da, por uma columna bem reforçada, que penetrou a cortina do fosso da forlaleza paralella ás das bateria - desta, afim de pó-la
em assedio, como aconteceu, pois, alarmada a capital e municiados os corpos da gual'n~ão, põz o
governo em effectividade as medidas conducentes
a realizar Oh seus planos.
A maior parte do i O regimeuto de linha se apresentou no forte de S. Pedro, desobedecendo ás ordens daquelle, com os capitães D. Bernabé ele
Uzeda e Luna, Ignacio José de Moraes, Santos Nogueira, D. Rodl'igo José Romão da Sil veira; tenentes
José Joaquim Corrêa de Moraes, Jo~é Ferreira Ribeiro, Auto Joaquim Gonçalo Leão, Simões, José
doa 'Humildes; alferes .Alvaro Corrêa de :\loraes,
Izidoro Corrêa Leal, Farias, Anellos, Mondim Pestana e outros.
Igual conducta manifestou uma grande parte de
omciaes da legião de caçadores: forão os capitães Francisco José de MaLtos Ferreira Lucena,
Caetano Mal'iano da Fonceca Machado, ajudante
Alexandre Gomes de Argolu Fel'l'ão e outros, bem
como o tenente José Joaquim Leite e alferes Pedro
Jacome de Menezes Doria, que ao retit;arem-se elas
guardas do arsenal de marinha, pI'ocurando com
rapidez a maior porção daquelles pelos brejos do
Toróró, arrostárão com denodo o ataque inimiRo,
que lhes impedia os passos, conseguindo a- entrada
na fortaleza pelo fosso e pela escada que se lhes facilitou para o effeito, sem cessar desta o vivo fogo,
apezar da prohibi~ão do commandante de artilharia, dando assim a perceber não adherir ao movimento. eomo alfim manifestou em conselho com
futeis evasivas, depois de ouvir a seu pai o major
reformado Bernardino Alves de Araujo, que sem
duvida foi ahi em missão secreta, regre~sando
logo.
Um parlamentario então se enviou ao general
Madeira~ que foi o major Ignacio Corrêa 'de Vasconcellos, cuja decisão, não satisfazendo aos sitiados, resolveu o brigadeiro Manoel Pedro de Freitas
Guimarães a dirigir Mfidos pal'a os commandantes
dos regimentos de milicias do reconca vo pelo capitão Francisco José de Maltos FerreiraLucena,
ajudante. Argolo Ferrão, cirurgião-mór Francisco
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ISabino Alves da Rocha Vieira e outros

sabendo-se
ter sido desapiedadamente assassinad~ pela tropa
lusitana a respeitavel abbadeça do convento da
Lapa, e atormentado com sevicias seu veneravel
capellão o Rev. Daniel, sem attenção ás suas virtudes e idade sexagenaria, sob pretexfo de protegerem a seus patricios! Eis como o facto se deà.
MORTE DA AB.ãDEÇA DO CONVENTO -DA LAPA E DO ANCIÃO
'10SÉ BENTO

A tropa lusitana, desesperada pela resistencia
que ia experimentando por parte dos brasileiros, ao
passo que huscava vingança, tambem estendia suas
vistas para à rapina.
Havia na Bahia um ancião, professor de latim,
da villa de Jacobina, apo-entado, de nome José
Bento, bem quisto e de um comportamento exemplar. Tendo recebido nas vesperas dos acontecimentos dos dias anteriores os seus ordenados, que
montavão em alguns centos de mil réis, constou
isto ao major Serrão, da legião lusitana, que,
aproveitando-se das circumstancias, invade a casa
do pobre velho, sob o pretexto de que .del1a fazião
fogo para a tropa portugueza, postada naquella rua,
prende-u e.o leva á presença do Madeira, que,
reconhecendo a sua innocencia, o fez reconduzir
por uma escolta para sua casa.
- Mallograda a primeira tentativa, passadas horas,
o major Serl'ão, sob o DJesmo pretexto invade de
novo a casa Elo professor JoS'é Bento, assassina-o, e
rouba-lhe todo o dinheiro e as alfaias de prata e
ouro .que possuia.
Em acto quasi coutínuo o mesmo faci.nura, sob o
mesmo pretexto, desejando roubar o convento das
religiosas da Lapa (era segunda-feira de entrudo),
acompanhado ue soldados, bate na portaria com os
couces das armas, e descendo a inoffensiva abbadeça madre Maria Joaquina, com uma bolsa cheia
de dinheiro, disse-lhe que de seu convento não podia partir offensas á tmpa, que estava postada na
rua, por ser aquelle asylo morada de mulheres e
que não podia pela sua regra admittir homem algum, e lhe offereceu o dinheiro para as deixar
em paz ..
Serrão recebe a bolsa, e ao mesmo tempo é a pobre . religiosa varada por uma bayoneta. e aUi
mesmo expira. O allarido das religiosas foi grande,
e o virtuoso Daniel, que acodio a esta scena, foi
horrivelmente maltratado a deixarem-n'o quasi por
morto_
os

SITIADOS DO FORTE DE S. PEDRO, RECElANDO TRAIÇÃO,
RETIRÃO-SE URA

o RECONCAVO

. No dia 2i de Fevereiro, sem que cessasse o fogo sobre as muralhas.da fortaleza, obedecendo ás ordens
do chefe respectivo, cujo procedimento causava
suspeita de traição, resolvêrão o~ demais officiaes
(attenta á enfermidade nervosa de que foi acommettido o brigadeiro Manoel Pedro de Freitas Guimarães por testemunhar a ingratidão e pouco patriotismo desse.chefe) evacuarem a fortaleza evitando
assim que o rendimento ficasse á discrição de seus
defensores, segundo o desenvolvimento das siladas,
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no successivo, indicação esta exercida por aquelle gada quando alli se apI'esentasse, como se observou
brigadeiro, protestando arrostar todas as vicissitu- na manhã seguinte, fornecenda-a do necessario para
des da sorte, á mercê de seus aggressores, na con- a continuação da sua jornada, calculando rações
vicção de poupar a seus companbeiros de armas para 1..000 praças.
os sacrificios resultantes de uma vingança triumConfidencialmente infol'mado por tão pbilantrophante, conseguindo reunir suas forças auxiliares pico cidadão aquelle méljor do officio que lhe diricomo havia predisposto.
gira seu coronel (Antonio Joaquim Pires de CarvaReconhecêrao os acantonados a urgente neces- lho) para desavisar as praças de sua companhia,.
sidade de se retirarem opportunamente sem a como ordenava aos demais capitães, por haver recenodoa de covardia a que esta vão expostos não bido terminantes ordens do novo general (Madeira),
usando da offensiva, como até então, procedendo em opposição ás preeedcntes do brigadeiro ManoeI
instantaneamente á evacuação da fortaleza por esca- Pedro de Freitas Guimarães, autorisando-o para
das decorda sobre as muralhas do 11ldo do portão perseguir aos amotinados que se apresentassnm no
sem que percebesse o inimigo tal operaçào, perma- districto, aguardou o coronel o dia subsequente para
necendo na fortaleza o brigadeiro Manoel Pedro de entender-se com o mHjor Satyro e prerlispol'em os
Freitas Guimarães, coronel Bernardino Alves de meios de evitar a sanha de seus inimigos.
Araujo, majores Ignacio Corrêa de Vasconcellos, e
Em tão acerba contingencia, chel!anrlo a força
mui poucas praças empregadas no quartel, que fo- áquelIe ponto, consultou o major Rodriges ao major
rão com aquelles capturados ao occuparem a dita Satyro, scientifIcando-o do ocorrido, e resol vêl'ão faposição as forças do governo.
zer desapparecer os mais compromettidos offlciaes,
Tendo seguido a columna dos sitiados a direcção e toda.a força, assim abandonada, se dispcl'suu em
da povoação do Rio Vermelho, com o projecto de grupos, apresentando-se a maior parte delJa em
incorporar-se ao regimento da Torre de Garcia seu regresso, á vista do bando que se h;avia publid'A vila, e fazer ahi a reunião dos demais auxi- cado, perdoando o governo ás praças de pret, sendo
liares para repellir os -projectos lusitanos, dispu- algumas destas capturadas pelas partidas de cavaltou sua vangual'da o passo com uma pequena laria collocadas nos suburbios da cidade, conserpartida de cavaHaria postada em observação ás vando-se os demais em deserção.
companhias do litoral da Torre, a qual retirou-se
Diz Ignacio Accioli que até então, na Babia(*),
em debandada, sem encontrar outro obstaculo os negocias do Rio de Janeiro servião sómente de
na digressão accelerada que levava.
objecto ás discussões secretas; elIas, porém, se
Adiantando-se o major Joaquim José Rodri- tornarão geraes com a chegada de uma carta dos
gues da colllmna em Itapoaa á Torre, para en- deputados desta provincia, datada de 22 de Março
tender-se cõm o coronel Pires. de Carvalho e Al- em Lisboa, exigindo entre outras cousas que a cabuquerque, encarl'egou o com mando. dellaa o m1!.jor mara da capital ouvisse as demais camaras de toda
Joaquim Salyro da Cunha, que aSSIm prosegulO a a provincia sobre a conveniencia de uma delegação
marcha para aquelle ponto, cuja jornada pennosa do poder executivo no Brasil.
des.contentáva aos expedicionarios, já bastante fati,.
Essa carta foi remeltida a diversas camaras peja
gados, e privinidos com a supposta traição que junta provisoria(**), que outra quasi igual recebêra
acabavão de solfrer, os compellio á insubordinação, daquelles deputados, e antecipárão-se em patentear
sendo difficil aos officiaes conter os excessos dos a sua opinião ás villas de Santo Amaro e S. Franque se afastavão da fórma para matarem gallinhas e cisco, pedindo á camara da capitallbe designasse o
.porcos dos moradores do caminho que trilhavão, dia para convocarem os seus eleitores de parochia,
para saciarem a fome que os devorava, supportan- afim de procederem á nomeação dos procuradores
do-se a sMe ~m uma marcha agitada em terreno geraes, na fórma do decreto do Principe de 1.6 de
arenoso e em extremo quente pelo forte sol do dia Fevereiro do mesmo anno de 1.822, e tambem á da
22Ale Fevereiro de t822 !
Cachoeira, onde na noite de 8 de Maio se desenvolAlguns soldados, temendo as marchas forrçadas vêrão todas as demonstrações de jubilo por tal noem acção, sem certeza de bom exito, desampará- tícia.
rão seus companheiros de infortuillo, cujo numero
excedia de 900 combatentes das tres armas,' sem
GABINETES MINISTERIAES
que nenhum desatino se presenciasse nos transeuntes em gravame da propriedade ou mOfal dos ha- HISTORIA DOS MIlUSTERIOS E DOS ACONTECIMENTOS QUE SE
bitantes nos seguidos pontos da sua direr.ção além
DERAO E~l CADA UM DELLES
da freguezia do Monte-Gordo, de onde contramarchárão por ordem do major Rodrigues, apparenDevendo continuar com a historia da indepentando o melhor res.ultado de sua missão.
Illudidos por uma entrevista que tiverão perto dencia e seguir a exposição dos acontecimentos do
de Itapoan, dirigio-se o· major Rodrigues com o cadete de artilharia Daniel Gomes de Freitas ao rumo
da fazenda dos Arcos, devendo para aUi seguir a
(*) As idéas da união ao Rio de Janeiro formavão em
coIumna que deixára descansando no Monte-Gordo, verdade o desejo dos naturaes da provincia ; porém, aterconseguindo chegar ao dest!?-o emp!,ehendião de- rados com a força dominante, nada ~ais podião.conseguir
pois das H horas 'da nOIte do dIa 23 de Feve- dentro -da cidade. Jâ se haVia publlcado em dIversas folhas a felicitação apresentada ao Principe Regente D. Pereiro.
dro. pelos bahianos residentes na côrte, em 15 de Janeiro
O proprietario da fazenda acima mencionada, que (1822),
e o periodiro Constitucionql, então redigido por
era tenentlJ do regimento da Torre, os recebeu com Francisco Gê Acayaba Monlezuma e Francisco José Côrte
a maior alfabilidade, empregando todos os desve- Imperial, entrava com mais franqueza na polemica da
los da mais liberal hospitalidade, dando desde Io~o oPPOsiÇãO.
(n) Tenho uma cópia delia no meu archivo.
providencias para matar a fome áquella força fatI-
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ministerio de i6 de Janeiro de i822 por diante,
julguei fazer uma diversão e voltar ao :mno de
i808, e partir delle principiando esta historia por
um dos ultimas actos do ministerio de el-rei o
Sr. D. João VI, composto de Thomaz Antonio de
Villa-Nova Portugal, do conde dos Arcos e conde
de Palmella (depois duque), sendo o mais proeminente na administração o ministro Thomaz Antonio pelos creditas e privança que gozava com
o rei.
Os governos despoticos, anormaes, medonhos,
sempre a,bominaveis por essencia, firmavão-se no
terror e compréssão do genero humano, porque
dispunhão das vidas, das fortunas e ria honra dos
homens, como se a Divina Justiça os encarregasse
disso. Para poderem dominar sonhárão direitos,
fabulárão principios, que o Creador lhes não confiou e nem outorgou a ningum, e por isso colligados firmavão o seu poder na forfia e na tyrannia.
Estes dous elementos de dominação lambem enfraquecem quando não são medidos pela prudencia
e pelo conselho, e então, voltando-se sobre os
oppressOl'es, os esmagão e aniquiJão. A força e a
tyrannia podem exerceI' o seu imperio sobre a materia, porém o espirita livre não se abate e nem se
humilha em face do tyranno; no tormento das dôres, no horror dos supplicios, elie crê que é livre
e s6 espera o termo final para se libertar, e então
alegre como a noiva, que troca o limiar da casa paterna pelo do amado esposo, vôa para os braços de
Deos, onde não chegão as perseguições dos homens.
Os tyrannos, conhecendo esta grande verdade,
para exercerem melhor o seu poderio, trutárão de
dominar tanto os animas, como as consciencias, e
para isso farão aos templos consagrados á oração
e ao cuIto de Deos Eterno subornar os levitas, chamando-os em seu soccono, e por meio de um commercio torpe, infame, subjugar o espiritofi a consciencia.
Este expediente com tudo não bastou; os mesmos
levitas, já não tendo a força sufficiente para conter
os animos descrentes que os ollvião blasphemar,
dando a' DeCls Eterno paixões humanas, com o fim
de os amedrontar, imaginárão execraveis torturas,
abominaveis supplicios e terriveis fogueira, até que
a humanidade, revoltada e cançadu de tanto soffrer,
se levantasse e esmagasse a impostura e a tyrannia.
Então apparecêrão a razão e a equidade, que, em
vista de tantas scenas_ de horror, proclamárão os
direitos e os deveres do homem e do cidadão, com
o fim de se reorganisar as sociedade a serem os homens governados sem degradação.
Para este fim foi cunIDuItada a consciencia humana, e extrahindo-se della os fundamentos para u
base do edificio social, que se buscou reconstruir,
ficou a realeza, que era a suprema arbill'u da sociedade, verdadeiramente um mytho, que não p6de,
ainda querendo, fazer mal a alguem. Us poderes
concentrados na realeza forão divididos, e como se
reconheceu que ella, como a serpente, ainda podia
causar damnos, se lhe juntou funccionarios responsaveis á sociedade pelos actos do poder real, e
deste modo confeccionando um pacto como centro,
donde devião partir as leis e regulamentos.
Para se conseguir semelhante reforma~ opposta
a usanças seculares foi necessario grandes esforços,
grandes sacrificios mesmos; mas como agradou a
todos a suprema idéa da constitucionalidade sociaJ,
fundada sobre direitos e deveres, levou-se isso a
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effeito, e por unanime concurso se fundárão as monarchias constitucionaes representativas, tendo por
base e por elementos os devcres do homem em sociedade.
•
O rei, que se suppunha o senhor de seus semelhantes e com poderes delegados do céo, bem depressa conheceu que erão ephemeros e unicamente
emprestados ou usurpados, e que do mesmo filado
que lh'os havião cedido os tomavão tambem, que
em sua posição não se deveria considerar outra
cousa mais que um mytho ou divindade, sem acção
arbitraria, unicamente para receber cortejos e servir de instrumento á vontade dos homens.
Assim responsaveis os ministl'os de um rei pelos
abusos do poder execu ti vo, não p6de praticar o que
as leis não permi Hem, e por isso a sociedade desafrontada não presenceia os horrores que se d~rão
no tempo do despotismo real.
Sem sahirmos do Brasil ufferecemos aus inimigos
das instituições modernas o seguinte documento,
para que vejão o que eramos em i8i 7 e o que somos
boje; e se tinhamos ou não razão para aspirarmos
outra fórma de governo que o que comprimia o
.
Bmsil em todos os seus anguloso
O documento que offerecemos é a sentença proferida pela commissão militaI', CI'eada em iBi 7 para
punir os réos Domingos Theotonio Jorge, José de
Barros Lima, por antonomasia Leão Coroado, e o
Rev. vigario de Ilamaracá.
Bem pruverbial era a bonelade do Sr. D. João VI,
mas foi no seu reinado que os seus ministros mandárào decapitar os executados, e lhes a'rrastar os
corpos em caudas de cavallus até á borda da sepultura! ! 1 Foi no anno do Senhol' de iSi 7 e pl'imeiro
quartel do seculo XIX que se profcl'io a seguinte
sentença para honra, e gloria da monarchia absoluta.
Sentença.
« Vendo-se nesta commissão militar de Pernambuco o processo verbal dos réos Domiogos Theotonio Jorge, José de Barros Lima, por alcuoha Leão Coroado, capitães de artilharia
desta praça do Recife,_e do padre Pedro de Souza Tenorio, vigario de ltamaracá, prisos aquelles por serem os primeiros cabeças da revolução praticada no infausto-dia 6 ded\1arço proximo passado nesta villa.contra o ESlado r~al de Sua Magastade, sendo o primeiro governador e general das almas, e
memhro do infame e intitulado governo provisorio, e evacuando depois esta praça, na approximação do exercito do
mesmo Senhor, com a tropa que bnba debaixo do seu commando, e levando os cofres da fazenda real, que havia roubado com o réo Jos~ de Barros Lima, e este pur ser o motor e
dar principio ao de envolvimento da rebellião, animando á espada e dando uma estocada no seu brigadeiro, do que morreu,
ao tempo que este lhe dava a voz de preso no quartel, sendo ao
depois nomeado pelos perversos insurgentes coronel de artilharia, no qual posto se conservou até o diol da sua fugida e feliz
restauração de 19 de Maio; ao réo Pedro de Sauza Tenorio,
por acommetler com uma pistola na mão ao juiz de fôra de
Goyanna quando entrava na fortaleza de ltamaracá, onde o réo
estava, e de pojando-o de sua in.ignia, e intimando-lhe que já
não era juiz de f6ra, e gritando-viva a religião e a patria-e
arvorando com seus seclarios a bandeira branca, chamada patriota, ao som das descargas de artilharia, e passado algum
tempo fOra ajudanle do _ }retario do dilo criminoso governo:
vendo-se o auto do corpo de delicIo, depoimento das testemunhas, documentos interrogalorios feitos aos ditos réos, decidio-se, sem discrepancia de votos, que as ditas culpas estavão
plenamente provadas, os réos convencidos, e de alf'um modo
confessas, sem lhes poderem suffragar as frivolas e fuleis evasivas a que recorrêrão as suas respostas, as quaes se desvanecem por si mesmas, e portanto julgão os mesmos réos incursos
nos ~ 50, 80 e 90 da Ord. do liv. 50, tomo VI, e mandão que
as sobreditas penas se executem nos réos, os quaes lodos, depots de mortos, serão cortadas as mãos e decepadas as cabl:ças,
e se pregaráõ em postes, a saber: a cabeça do primeiro réo TI a
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Soledade e as mãos no quartel, a cabeça do segunno em Olinda
e as mãos no quartel, a cabeça do terceiro em ltamaracá e as
mãos em Goyanna, e-os restos dos seus cadaveres-serão ligados a caudas de cava!los e arrastados até o cemiterio-'-e iguatmente os daclararàõ exautorados, fi) manda que se aspem e tiOtem as patentes dos capitães em todas as estações em que
houverem de serem regi:;tradas j e q~~nto à degradaC!i0 do
réo padre determinão que S/3 f~Ção participações às autondades
ecclesiasticas para. mandarem ImrnedlHlamente pruceder a ella,
e a ex."pulsão e deposição da in igllia do habito, visto ser cavalleiro anles da execução da pena ultima.
« Quartel-general do Recife, 8 de Julho de 1817.-José Gonçalves Marques, relator e auditor de guerra.-Conde da Figueira, major de cavaI1al'ia.-;-José de 8ou~a Sampaio, ten Olecoronel de caliadores.-Vensslmo Antomo Cardoso, <:orollel.
-Luiz Pauli no de Oliveira Pinto da França, -coronelmterrogante.--Luiz do Rego Barreto, general-presiC\.ente. »

Esta selltflJlça i niqua, e por demais barbara, foi
executada fielmente em todas as suas partes, e os
cadáveJ'es, para maior solemnidude, arrastados
pelas caudas de cavallos em vez de sCI'em puxados
em direitura ao cemi l,~tio, pass.árão neste estado
hOI'l'ivel e l~stjmoso pelo pateo do ho pital do Pa.raiso, rua do Rosario, pateo do Carmo, rua das
Trincheiras até chegarem ao seu destino marcado
na sentença :londemnatoria ! ! ! A mão do historiador treme ao descrever taes honores ! ! !
o

MINISTERIOS NO BRASIL DESDE
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Gabinetes ministeriaes organisados no dia iO dll Ma7'ço
de 1808
Transferida a côrte portugueza para o Rio de Janeiro, como largamente já dissemos ás pags. 86 e
87 do i ° lomo da 2" parte da Chorogl'aphia Disto1'ica, na noite do dia lO de Março de 1808, foi mudado o ,ministerio que acompanhou o Principe Regente e a familia real para o Brasil.
Esta mudança teve por origem o boato de traição
que se espalhou em Lisboa, e que fez algum peso
no animo do Principe Regente de haver o mmistro
Antonio de Araujo aconselhado a jornada do Principe da Beira, como cond~stavel, para o Brasil, e
com islo busr,ar-se salva.r o filho para entregar o
pai aos inimigos; este boato que os inimigos de
Thomaz Antonio e do ministro Antonio de Araujo
fizerão espalhar por toda a parte, não se desvaneceu
em Lisboa e nem se apagou de todo no animo do
Principe H.egente. O novo gabinete foi composto do
medo seguinte:
L° D. Fernando José de Portugal (depois marquez de Aguiar) pára os negocias do reino.
2.° D.. Rotlrigo de Souza Coutinho (depois conde
de Unhares) para os negocias estrangeiros e da
guerra.
3.° Visconde de Anadia (depois conde) para os
negocias da marinha e ultramar.

o conde

de Anadia.

o primeiro fidalgo portuguez que faUeceu no Rio
de Janeiro, dos que acompanhárão o Principe Regente, foi João Rodrigues de Sá de Menezes, conde
-de Anadia, ministro e secretario de Estado dos negocias da marinha e dominios ultramarinos, no dia
30 de Dezembro de 1809, sep.do sepultado o seu
cadaver, com todas as honras que lhe erão devidas,
na
igreja do convento de Santo Antonio,
sahindo
,
.

o prestito da casa da sua residencia, que fica fronteira ao chafariz das Mal'l'ecas, na rua dos Barbonos.
A respeito do conde de Anadia já fallámos 'no i o
tomo da 2" parte da nossa Chorographia, e o que
nos r.esta a accrescentar é que eHe sempre foi inimigo do Brasil; porém o Braliillhe deve um dos
melhores beneficias, que fOI IJ. transmissão da vaccina que. para o Brasil mandou por aviso do 1° de
Outulll'o 'de i802, recummelldando aos governadores de ullramár a propag~ção deste preservativo
das bexigas, e pai' outros muitos avisos e determinações (epetio instantemente a fiel execução das 01',lens do governo ruetropolitano..
Depois l1ue chegou ao Rio de Janeiro não gostava
de cousa alguma. que não fosse de Portugal, e a
respeito dos seus adias para com o Brasil eonta-se
{[ue, sendo elie convidado pela familia do Dr. Antonio Francisco Leal, primeiro meLlico do hospital
militar, a passai' algumas horas em um saráo em
sua casa, onde se reunia a melhor gente elo então,
na occasião do chá, além de muitas igual'ias, viera
um bolo, conhecido pela denominação de lIfãiBenta, e o louvando eUe pelo sabor, lhe perguntou
uma das filhas do dono da casa se S. Ex. conhecia
a materia de que era feito o bolo que estava comendo, e com muito prazer saboreando, ao que
respondeu pela affirmativa, dizendo que era feito
de farinha de trigo.
.
A senhora disse-lhe que não, que era feito da
gomma da mandioca. O indiscreto fidalgo, isto ouvindo, para mostrar a sua repugnancia, fez jogo do
resto do bolo que comia pela janella, mostrando-se
arrependido de o haver comido, e cuspindo, como
enjoado.
'
Contao-se varias anecdotas neste sentido do cl'JDde
de Anadia, e era o unico fidalgo de primeira ordem que se mostrava hostil a este abençoado paiz,
emquanto que os outros não se queixavão.
o

o

Anno de 1810 a i817.-D. Fentrtndo José de Portugal t
Castro, conde de Linhares.- D. João de Almeida Mello
e Castro, coizde das Galveas. •
-Pela morte do conde de Anadia no dia 30 de Dezembro de i809 foi chamado o conde das Galvêas
para substitui-lo nos negocios da marinha e ultramar, estando elle no commando das armas por fallecimento do tenente-general Montaury a i8 de
Maio, ficando em seu lugar o visconde de MirandeUa Francisco Antonio da Veiga Cabral, que havia
chegado do governo da India, o qual, fallecendo a
3i· de Maio, substituio-o no governo das armas o
marquez de Angeja, que falleceu de uma apoplexia
no dia 27 de Dezembro de i8U, co 70 annos,
, t-"'r'().. 'iA.
Com a morte do conde de .bm9ftf'es passou O
conde das Galvêas a dirigir a pasta dos negocias estrangeiros e da guerra, porque, já tendo sido ministro de Estado em Portugal, e exercido lugares
de diplomacia, como enviado nas côrtes de Haya,
Roma e Londres, julgou o Principe Regente não
confiar il outro senão a elle a direcção da pasta que
tinha o illustre estadista conde de Linhares, até que
falleceu no dia i8 de Janeiro de i8U, com 56 annos,
i i Il}ezes e 26 dias de idade, sendo o seu cadaver
sepultado na igreja de S. Francisco de Paula, com
todas as honras que lhe erão devidas.

DAS CONSTITUIÇOES

o marqnez de Aguiar D. Fernando José de Portugal e Castro era um dos fidalgos mais nobres da
monarchia portugueza, tendo exercido lugares de
magistratura na casa do Porto e na supplicação de
Lisboa, tendo governado por U annos a capitania
da Bahia, e sendo mais de quatro vice-rei no Rio
de Janeiro, exercendo em toda a parte os cargos,
com muita intelligencia, moderação e proverbial
honradez, voltou á Lisboa em fSoo, e aUi chegando
foi nomeado presidente do conselho ultramarino
em t8D7, passando ao conselho de Estado.
Com a trasladação da côrLe portugueza para o
Brasil acompanhou o Principe Regente, e na Bahia
foi elle quem, como ministro, tomou sobre si o peso
dos negocios publicos, e ahi, levado..das persuasões
do sabio Dr. José da Silva Lisboa, depois visconde
de Cayrtl, aconselhou, por ju tas razões de Estado,
que se abnssem os portos do Brasil ao commercio
franco das nações amigas, e com effeitp promuliou-se a carta régia de 28 de Janeiro de f808, expedida pelo conde da Ponte, que governava então
a Babia, que sem duvida foi um dos melhores beneficLos para o Brasil, sendo a pedra angular da
grande obra da independencia e soberania do
BI'asil.
D. Fernando, marquez de Aguiar, no ministerio,
creou 1:0 Rio de Janeiro o desembargo do paço, o
conselho da Cazenda, a casa da supplicação, a junta
do commercio, a mesa da consClencia e ordens, o
erario regia e o banco do Brasil. Acabou com as
leis que restringião a industria, ficando livre a todos os brasileiros estabelecerem fabricas e darem-se
a todo Kenero de commercio.
.
Por Lantos beneficias feitos ao Bra!'lil a memoria
deste varão deve ser abençoada. ElIe falleceu no dia
24 de JaBeiro de f8t.7 com 64 annos, f mez e f9
dias de idade, no palacete da rua dos Barbonos
n. 66, ondé hoje é casa dos expostos, sendo sepul'tado no dia 25, á tarde, na igreja de S. Francisco
de Paula, cotP. todas as honras devidas á sua posição social.
Era o mar«:{uez de Aguiar um varão muito instruido, e aqUi publicou em t,8tO a sua traducção
da critica de Pape, com notas mui eruditas. Sendo
solteiro, cc'\sou no Rio de Janeiro com uma sua sobrinha, mas não deixou successão. Morreu mui pobre, e sobre o que aconteceu no correr do tempo
com a nobre marqueza de Aguiar exporemos no
lugar competente deste nosso trabalho.
Ao marquez de Aguiar succedeu o cavalheiro
Antonio de Araujo de Azevedo, conde da Barca,
com as pastas das tres secretarias de Estado. O seu
runel'al foi muito concorrido, annunciando-se pelas
:5 horas da tarde do dia 25 estar a náo Rainha em
funeral, dando tiros de quarto em quarto de hora,
seguindo-se as demais honras, e terminando por
uma salva de 2t tiros dados em despedida pela náo
Rainha.
o conde de Linhares.

o conde de Linhares D. Rodrigo de Souza Coutinhó foi um fidalgo de muita importancia na carreira politica, e sendo empregado na diplomacia,
como enviado extraordinario e ministro plenipotenciario em França, recolheu-se á Lisboa, onde foi
nomeado ministro e secretarià de Estado dos nesocios da marinha e dominios ultramarinos.
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Quando Napoleão Bonaparte ordenou que o general Junot invadisse com um exercito francez
Portugal, auxiliado pela Respanha, com o especioso
pretexto de defendê-lo contra a Inglaterra, o Principe Regente, depois o Sr. D. João VI. convocou o
conselho de Estado para ouvir o seu parecer, como
já dissemos no tomo fO da 2' pago da Chol'ograEhia,
sobre o que convinha fazer-se em circumstauciag
tão criticas; o conde de Linhares, como membro
desse conselho, conhecendo as intenções perfidas
de Napoleão, como depois se provou pelo tratado
feito em Fontainebleau em 27 de Outubro de f8D7,
pelo qual se dividia Portugal em tres partes, send,p
uma dada ao Príncipe da Paz, o celebre Godoy ;
foi um dos que votou que o Principe Regente se
refugiasse no Brasil, residindo no Rio de Janeiro
até á paz geral.
.
Adoptado o conselho, partia o Prinr.ipe Regente'
de Lisboa no dia 29 de Novembro de t 807, e depois
de ter aportado á Bahia chegou ao Rio de Janeiro
no dia 7 de Março de t8OB, organisou todo o seu
ministerio, para o qual foi contempllldo o conde de
Linhares, não só porque fÔra um dOG que derão o
mencionado salutar conselho, ma~ por que fôra
sempre partidario da Inglaterra.
.
Foi eUe quem redigia o manifesto do fO de Maio,
em que o Príncipe Regente declara guerra á França.
A pasta que se lhe deu foi a dos negocioe estrangeiros e da guerra, estando então unidas estas
duas repartições.
Era o conde de Linhares um verdadeiro estadista e entnusiasta do Brasil, porque conhecia o
quanto elIe valia por sua vastidão e riquezas; procurou empregar os meios para o engrandecer,
creando pela carla régia de .4 de Dezeillbro de
t8iü a .al?lldemia militar, sendo n c~rta de lei por
eUe redigida, em que mostrou superIOres conhecimentos, pelo que dizem pessoas entendidas que a
preferem li quantas mudanças se têm feito na
mesma academia.
A fabrica de polvora de Rodrigo de Freitas é
tambem creação sua, assim como a de ferro, em
fipanema, na provincia de S. Paulo, onde existe
uma mim. abundante de ferro, sendo este metal
superior pela qualidade ao da Suecia ; ao archivo
militar enviou muitos mappas geographicos e memorias; mas em consequencia do seu fallecimento
em f8t,2 não progredia a fabrica, porque o seu successar, o conde das Galvêas, que era seu inimigo
figadal, muito contribuio para que ella fosse definhando fi estar hoje quasi desapparecida.
As potencias da Europa, amigas e alliadas de
Portugal, com a trasladação da côrte portugueza
para o Brasil, mandárão os seus enviados extraordinarios e ministros plenipotenciarios, sendo elIes
homens de grandes merecimen~os e serviços, como
forão pela Inglaterra lord Strangfort, pela côrte de
Roma o cardeal Callepi, etc.
.
Foi com Strangfort que o conde de Linhares negociou, e concluio em t,9 de Fevereiro de fSlO, os.
tres tratados com a Grã-Bretan'ha, sendo um decom,mercio e navegação-outro de- alliança-e a.
ultimo do estabelecimento de paquetes, sendo plenipotenciarios o conde de Linhares e lord StrangforL
No tratado de commercio e navegação, art. 3~,
se estipulou que o presente tratado seria illimitado
emquanto á sua duração; que as obrigações, e condições expressas e contrahidas nelle, seriãO perpe--
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tuas e immutaveis, e que não serião muda veis ou
alLet'adas de'.modo algum-lio caso que S. A. Real
o Principe Regeo.te de Portug-al, seus-herdeiros ou
succ sores, ~ornassp.m a est.abe1ecer a séde da monapchia portU'~uez3J nos domiL)Íos eUl'op-eus destll
cOI'ôa.
.
. Este artigo !rcabou ilom o sysLema colonial dó'
Bràs:rh pois que estílndo os seus portos abertos 30
commercio inglez e ás o'utra~ O<H}ÕeS amigas, seria
eoot'lia os interesses nacionaes o inveL'so desta con-vénção, e portanto póde dizeJ'-se que-o conde de
Linhe:res foi Ul!). dos que oontribuio pura a i~depen·de'ncia Ç!.o Brasil, çlevendo bel' a sua memoria venerp'lda e abençoada por todos os brasileiros por ter
Sido elle quem a'Cabou com o systema colónial.
O tratado de commercio soffreu grande opposição selldo o conde de Linhares mui censurado por
ter,' sêgundo se dizia, sacl'ificado.os interess'es nacionaes. Esla censura }lor- fim se desvlIneoe .quando
se. recorda a cép0ca da celebração do ditu tratado.
A G~ã Bretanhá sustentava oom o seu (linheiro o
exel'cibo portuguez, e havia salvadu (,) Pi'Íllcipe H,egente e a: sua familia de cahir em poder de Napoleão, como sllccedeu a Fernando VJl e á família
real rle Hesp~nha.
Aquõl1à nação, sendO ess~ncralmente mel'cantil,
necessariamente havia de pl'Ocurar as mlJlhores.
vanLaaens para o seu' commercio, e por isso seria
10ucu~a espereI' que ella levasse o seú desinteressé
~ ponto de não querer aproveitar a occasião deJndemnisar-se dos serviços que fazia a Portugal.
Outro 'grande beneficio foi o ter-se ajustado no,
art. 9° do tratado de alliança a aboHção do tribunal
da inquisiqão do modo segúiilte:«( Não se tendo até aqui estabelecid'o ou l/econhecido no Bra~il à inquisição ou o tribunal do
Santo Omcio, S. A. RMl o Principe Regente de
P6Nuglíl; guiado 'flor urna.Lilli mitadà e liberal politica-aproveita a opportunidade para deClarar espontaneamente nl? seu -proprio nóme, e no dos seus
lícrd-eiros e s\fcCeSsores, que a' inquisiçãO não ser,á
parà o futuro estabelemda nos meridionaes dOlÍli~
nios americanos da corêa de Portugal. E S, M. BriL
tanhica consepte que esta obrigação do 5° artigQ
do tratado de i654 se estenderá tambem a POrtu'gal no ca o que tenha lugar a abolição riàqaelle
paill', por ortlem do S. A, Reãl O Principe J1dgente,
lJgí.fralmente il. t6das aS outras partes dos dorilinios
de S. A. Real, aonde venha a abulir-se para o futuro aquelle tribunal.
A companhia do Alto-Donto, entendendo ~ue não
devia lestar coltlprehehdida na parte- do tratàdo de
columerci6 relativa 3,os privilegios exel usivas, que
o miriis~aô inglez exigia por siluS procuradores, que
erlio mui poderosos ni ctll'te do Rio de Janeiro, os
. quaes, empenha~do~se fOlieinente e :eJevaná'o a
questão ante o PrlDClpe Regente, este a apresp.ntou
ao conde de Linhares, que se oppôz a eBas com raiões. de EstiLdb; e como tonlrariasstl as do Prinêipe, este se encolerisou, e, levantanao a bengala,
a iíescarregou sobre o illustl'e conde, que sem mais
reflexão fetirou-se, e consta gue, chegándo em
éasa, tómou uma porção de veneno.
FI'. Tiburclo José da Rocha (redactor da primeira
gazeta), sendo chamado para confe~sar o conde de
Ljnhares. su~peitou que o,conde estivesse envene;iiâdo Jpélo tóXico e,pela pai~ão, cáusada.,pel;l des'-

•

feita ql1e o nobre oótldé reéebeu, a qu!, nã.o pt!lde
resistir, fallecendo no dia 2-6 de Janeil'o de 1812.
D.izem as nOtas que temos que o oonde de hin-hare's fui acoínmeqido de uma violenta,fehre 1l,/>']4gna t
estando no gabinete da secretaria doe I!lstado,.olléupado nO serviço do soberano, fallecendo dabi fi
quatro dias, com 56 ann@s, tUt sua oasa da ru1l. do,
jSabão, ésquioa da do Nunci@,~e foi sepultado na
igl'eja de Santo A:otonio com todas as honras de'vidils aos seus cargos.
O sabio v~sconde de Cayrú fez-lhe o elogio fune-...
bre, qu..e foi publicado no Investigador P01'tugtlét,
em Irondres. q,ue oo'meqa: .
•
Cla'rum et venerabile nomen
Gentibus et mulLum hOstrre quod proderat urbi.
(VrnG. )

« E' penQso. mas

I

indispen~avel annuncl~1' a triste n'óticià
vida pre ente. em ~6 de Janeiro do cor-

de haver falleoido da
rente anno de 181~, na cÔrle do Rio ele Janeiro, Çllllm. e Exm.~
Sr. O'. Rodrigo de Souza C6utinhó. COnde de Linhares!, do conselho de Esl~do de S. A. Real b Príncipe Rei!ente de Pdtlúgal,
seu minbtro 'e secretario de Estado dos n:egocios Il'stl'allge,il'o's e
da guprra.
« Tendo-lhe sobreviodo em ~3 do mesmo mez (achando-slt
no seu costumado, aE,iJuo e exemplãr exercicio da 3p.cr ·t,lrhi)
urna forte erLlgem, quando, no fel vbr'tla éslaçãb, ex {l'edia lIesp~c~os p'ara Inglaltll'ra e Portugal, seguio-se depOIS terri vel
ataque de uma rebre <:\e ,sY,!llptornas escuros\ a qual de subilo
desenvolvêu ~cção rapldlsslma, que féz termIDar em menos de
tres dia a sua existencill.
« Assim ac,.bou um dos mais insignes varões do lmperio
portu~ueü, morre,ndo, n~o menos vioLima darpropria virtude II
energia. que da malIgmdade e emulação dos lIue se vião deslumbrados com os resplandores do angelico llspirito com que a
natureza o dutuu~
,
c( Na intensidade dos seus sà((rimentos, ql1~:::dc '::: ::::'~() e
proximo ? falar momento de deixar o PI'StO da vida. se fRslinou humlldt) á Divina Providencia, com a mais intima contlan~a na elerna boud<ide e cheio dos 'Pi05 senlimentos da nossa
religião, e esperando a misericordia do Creador lhe ol:fel'.BOllIl
uma alma, que meditando sempre ventUl'lIS ânação e á sociedade, anciava em exaltar a gloria do seu -sobtlrano, a quem
adorava, encbendo constanlemente o seu ofOcio em propôr.llí~
melboramenlos publicos. e executar lis suas ordens rio destilio
de o constitui I' modelo das testàs coroadas, semelbante aos Ti~~s e Antoninos para ser completamente as delicias da humanIdade.
'
« A, morte deste 'sf3,rvldor do Estado o honra, de Purt'Jgal se
póde .Justamente cúuslderar como. uma calamidade nacional
Elia foi l~mclJlaJa pl)r tvdos os bons patriotas. e ser~ senlida
em todas as partes em que se' resf.'eitar o lbrono e o nome lusitano, é com especialijade no Brasil, onde, visto m~i de
per LO, era reconhecido como o-homem necessario-á maná _
cbia, e não só igual. mas superior aos negocios de que estava
encarregado pela i1Jimitada e merecida confiança de seu Principe, e que eIle desempenfiava em Ião difficil crise pol.tica a
que o reino se vê '-eduzido.
'. « Deve-se considerar como sendo-Ibe de lmmortal panegynco a publica d,monstraçào, que em repetidos act"s.os mais
enter~e<'idos aqueUe in~lyto soberano (que soube conl1erê'10 e
apl'eCla-Iol deu dI" profundo sentitrlento, com que se con,ternou:o seu !Dagnanimo coração pela morte de quem, não só o
:;erVla COIII lUçumparavel, zelo, actividade, iutelligep.cia e deslllleresse, mas tambem cúm mais entbusiasLico amor á sua augosta lJessoa, e cujo nome continuamente f)J'onuóciava tomo
de uni numen na tel'! a.
.
cc E' dlfticil dizer-se: tão grande testemunho do menlo de
u~ fi~l vassalio the faz mais hon a ou ao ptoprio amabilissimo
Pllnclpe.
« Tambem algum lenitivo á dóI', que Ião irreparavel perda
causa aos amantes da vel'dade, é que, supposto, por ordelJação
do céo, fes>e cortada áquelle martyr do bem publico a carteira da fama. já tào egregiamente adquiri'da p.m seu minbterio,
tendo só a idade de 56 anõos, todavia se póde dizer que. aSp'ás
viveu para a paLria, e que n'os annaes da litterátura e' dipl6rliacia, ha de até á mais remota posteridade ser v~va a sua memoria, e ácompap.bada do dev~dQ louvor, co1)ocaildo'-o a pl\r dos
q.l!e se di.linguil ão na scienqia e probidadei1o~ Nevytons e
PlttS.
•
, (C, O esorever a 'V\da aeste Al'istides lusitanb devê sér tarílfá
parã outra época e. para mãos mais habeis, ,dignas desse no:bJ'P.;
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.l)WIl~ ,~~qHJ!ly.'M AlJ.9 fl\\tll'1., \l-\IelJl ~~\i..sf~ a e~seJlllvpr .
lJàfã as nações estranhas basta nolar que o ministro fal,pcido
com razão se.l!Q!!!L dizer J.!lr si<J!J em porlugal Q creadQ[ da
marinba miffiãr e do credito pubfíco.
,'nis\ralllo
"'. 4i wAAl~q!ll~PIl~
.!l\ls, "AAJQ~ ~1I~ li\! ij;~9§ li i\9IJli .
I(P4lP;POI~\~Hã~' I\a,§ l:ella,J:tlçW.s,e~, \l,l\e, Q~..tP.,I\~!U
~Il~ CiI)'~tfÍS: ll~ o P-f'.I(;\I&I" ~ Ipa.n~ a .guerra e a (:IrculaQdo
tI,,\9~C9l1\WllJ;Ç1-0, a, fI'M.a Pll\llCilll a'ôigDld".leda C"II~.f;lnlre
_eIP.!f~pÇRs Inexl,\"!fIlV!!I,s. Co' .• aJÍp~ p~I~. trel}lendil força re\'oluclOnana com que a França oppnmla os governos regu·

mentos de linha, e..de uma bateria de 4 ,peças n. 6
e dI' 2 ohuze.s 11. 8.
Foi nomel1do com mandante desta fOI'ça o tenentecoronel Manoel Marques(*), cbp.fe .de; l'orp. I de flrtil~~ria. tf'n~,2 ~or \m';Jl.edAato o II ajol' IIp 3" regimp.nto Man(ll't J,,~é Xavier da Silva Ptlmp. ri n c"m
o: competentes ufficiaes, sendo capilã.~s de infantaria JOilllllim ~)~a,s A2;wenQ,d~ ~ral,ljo, JWI'IU.iJll Man\)('l Ptlr~rfl Pi!lto~ J~é ~".i~9Q,IO Ú(~ Cill'va)ho fi 4.1Wq~lle, ~~ PJli~Q i~payiç\9, ç ~I!g'ilnho GlIIl\P1}jh!lllsi,vo. "'0 zal'n
"Va]ljple Marre'I'0Jl.
.
J?tlrreif~{Tlm~fl ,9. ~~~d>" tia E~fORil, e çOm I}[eyiçl.~.\wi\l pl,\htica
IWH: \\91\u!jge antt\Olp,a.r m\lI.'s}lj'lIllJll#n~~ â Il.'c.:!u, e fui o lIu\9r A fw.'çíJ nl1v,l! ~ lrar\\iport~ cpmpnn1ª, -se na esdo cousellio em occaslã'J uppurl!lna dt:1sal,V\llll (''''~a.,e '~IIil.sua clIAa l\ef(e1,'(l[ M,W'",lf.i~$, ÇiwiLi~neil,- II ' i2 peQas «;l.ed,.e, ~}'l~~Qa, ttaflsPQfLooII!:lp,ge 11 1 ell familia PílÇ<1 9s-tist~dos pl:1qul'nn Ci.I)l!lrn ; <!os cullers VÍ7l,q(~ ~n p .Le4.fJ, cnWJ,
W.J,.ç~.ffiP-r·I\l"1
.
pequt1JlU I'ald,>l'('; Ires bl1l'clJ;S
Yr )Hp, ~!~},l, A<?llclu,i\l ~ tr' ~It:lo
<x\Wl\le.rmo díl cQr(líl p~.r I/lU ('qm 8 Ilf'Gtl·
t~e~,~ ,rrRFP ~. M· leI-rei d~ G,rã-B 'l'\.y,o.h \\p1 I\l d.e .1fevere~ro çan,po!l- ·irjls. ('",da Ulllil GO!II UJJI.,\ [wl}a ~il' "!\libre
dê '1810, que 'ê o unipo ,·m >eJ':;l'nero II Cl)1 qUIl pareeo,l ter eu II , 18 1I111111Çlva em rodi7.ao; di'- ~I.tllla(~~ l'IYWphq. d~~~P1W' d;> a IJbr,.a rH3 mui.tu, s.'cul" '. colllpll'liju!Íu o vo4J dos esmri.lN!! ÇI1C\llh q~lI í\spll avã \l ver ,.Igum dl.a real,7..a!ÍQ, !,Illo
Wt')'\Qf .em a,I~ulPa .1li"'Lt: d~ gltJl)o, a '!lagUlQca e bell,f"zeJa
U~eqr,la qa llf~lleI'\Jal!" lia. n~çõl~s qo,e IlIuslr.·s gQverQ9S 9'• ".
" T ' d B '1 fia -, J
villJ,t PIi9Jt'clai10. 1\f\ql oe q'Je a dl<sc1ibllrt<l d"1l tll;lS InCol\"lI~s
() nOS a",~.le" 1m 'lal~s o ras\. J"u'a I (ons geneXlflrle~ dQ l!1Hncto \'Vf:lSSIl (IS f_v'Ir_y'!is e lr'lllsceQdlJnLeS elfeltvs, r&r,S que m~lt;.lS veu~s SilO cqnfundldps por 'Juem Cll!la
q,qe, IiP~w.ldo alcariwa a fraq:J",z. lio n"ssI' enllln(\\,!, a 'a!;ledQ- _I,If-l1es, Il\lPV~\llItndo a UJ;l1 o cog~o~~ que COU"~llI~ a ll\}!qa i,I,linlta,' tem lU:cret ,do pllrd li 1"al C\lI'fll pOlllen,laa r,ecJprAlca, \ Ilen,l,eIha "l.<í\- dus n,qmes; O pnme,lro em antIgUidade e
ajl\411 e. ~!ili.ci.~à'i\e COmp<t ivel com a.ordem pre,t'Qte,
.,
ira'l\lação é o l~nenle-genera,J I\1ljnoel MaNueS de SII\IZil,
1( O ,1ly'WID'l(i:> ~lp19j11"'ll\, pl1la hbllrd.dde,r.le ~us pnnClplOS natural da provincia do Rio-Grande do Sul. Esle dis jll<;\{)
e. l?JlJ'I'za d~pi\tno~Wllo, co~h,'cerv;l,o oj;genulD~s l~ll!re"es 0</- • n.r&siHl'o esLJ'l'OU a yhla Pllblicil em e~pl'\,gos r;ll' admlc rm,acs, quq: -lI,Ssçgura/; ao se\l p'rll\Cllle a pnvalLva glona de .-t - . 'I
.
ser (,) Ilrimeiço mqoa,rolw 4:JIJ fllz as,im cumprir o o~\ew.ivo DI" raçao CIVI. _
.'
•
plano do Regedor do 1JlIivftr~o. e que os s~us vassl\llos fosjem , Q~ando em 1174 os hespanhoes IQva(lirão alJ upll.a. p'roo,s jJJ,.$~1 umlJntos da eXecu~o da sua vontade.
v~cJa, Ma,nop.1 "Iarqu,es de Souza era tenenle de Ill,hclall.
« Emli,'m, abrindo eSl!J UOV'l mund., â cOmmuDlcação dos po- (> gepllral 'BIohm, que ~\lmmalJdílva Ilm çarl?o do exelcitb,
ViAA, q\le respeilã~ a, lei das nações, ,aql,lellll insjgnl! bome\D Coi en..ca,rregjldo qe ~ pl,llsar qs \pva ores, e (J consl'gu,~q,
~ l~~wlll), ~eAdo Já poslo as b ,"pS de Imporl~nl~s_ eslabllleCI- e então soubp aprecIar as qualidades 'lIa IIdqrna\'ão o l'y'll/~l}~s. lI\,C-\,llscenlp,u ás colun\nas da monarch.la, nao s6 novos \,pn ~a.noe,l Marques de SOllza comI) Vlllell~e e conhl\oéral'l'!\s, de oomOlllrclO e credlto pl.lbhoo IDtelramenle da sqa d' d '
d ./, d'
d .. 'I' .
,
oreaçlío. como o salilre, PI,lvuça e ferro; mas t<!m~llm .outros 01' () palz:. e gozan o J.. e gran e pI e, IgJO eQl! e os
rçc'\1'S9S da cl,~eza nacio~al t:' potencia da corOa, QrgaDlsando seus compalrlotas.
, . "
d,~vlIl~QleQ\e o ex;ercito do reino.
BI~hm c~~mou-o e o e~pre~o,u, e aqUi pnnclplO~ a
CI, Q escnip\or destas liall IS, sendo dos aJ,fectuo~os do minis~ro car.ç6Jra XDj.hta~ ~p ma,re~pãl Ma!loel M)lrques ~e SO\lza!
que De\'5 le,vou para si, pMe talvez parecer suspei~o de exces~o gIl,e ~le~la ~eguto 0,5 poslo" pa!ls1\pd~ p'ara a 1a !lnha : ~gJ.
ue,;te, lribul~ de obsequl~, que submelte.â i~genuldade do pu- pl'Qmovl.do a coronel chefe de legli\-9 Qe \'olv,ntaçlOs, a
b1icq. ~tl JUSto ha .neces6lddd.e de apologlO sirva-lhe. de escusa J)l'I~adelro, a mar.ecllal qe c&mpo i emlim, a tenenle-g~
~ue'Já O<Ultores naClOn~e.s lJavlão celebrado as suas virtudes lão neral, posto em que l;\lleceu no RIO de Janeiro.
sIDgu.lSI'.e,s, aomo notorlas. )
_
flll muitos anrw.s con~mandanle das fronteiras do sul,
e nHslil qualidade j)rl\~tQu os mais rel~ ':11 les s~r\'iço~ ao
Estado em l~Ol, .e.m gpe, çO\Dmandando e1le, Jo" do
D8CflARAÇIo DE GUERRA Á FRANÇA, EM VIRTUDE DO
Coulp expul~Q? os b~s~aQn.oE\s e re.sliluio os call1poS oJ;Í~I\'
MA~IFESTO DO 1" QE ~IAIO DE 1868(')
laps ao dOmlnlQ portllguez,
O segundo Manoel rJ\ll'ques nllnca usou d~ outro apP\ll'lido, a~ezar de sua fa(llil\a ~ Porlugal l\lr o de Elvas
Co,n~~f (a de Caye~.
Por ttl{J al.
NilSI:t'U o general MagoeI Uarqlles (govemad9r de
A côrte <10 Rio de Janeiro ordenou em meiado 'cayena) na villa de Penan,>,osor, em Portu~al, aos 2 de lftldo anno de faDa ao CIl pi tão-general do Grão- Pará \'er eiro de. 1762. l'entiudo-se com yoca~ão para <l v.ida
Q 'Au&.nte-general ~osé
arci o de Magalhães de nl1blar,. deiXOU o .lar .palerno contra ~ vonlade ele SeUS
"1"1
fi
d II'
~
progenitores, e fOI alhstar-se voluntane mn 1780 no re·
Men0z.es ~ue Izesse ~. I marchar !orças de t~rr~ e glmeuto de arlilharia de Extremoz, da guarnição em El~nar l>ura1r oçcupa: n!lhtarmenle a margem d~relta vas, de que era então chefe, e'depois general, VllllefÇ.e.
W fiO Ofl\po«k, hm~',e marcado entre o Brasil e a M,noel Marques alli frequentou as aulas regime.nla.es e
Fran~a pelo tratado de Ultrecht (*"').
completou o curso Qom lanto aproveila~ento e distillc~o,
a no~rAs pqblioQs da cílpitania do Pará acha- que e~ br.eve, tendo p3s aM, mediante e;xames pelos
_'O
,. ' t , l " ,
d
d'
pOSIOS mfenores, achou-se offiClaJ por mereCImento.
VaA)rse exhaustos, os Il.rmazeu~ e guerra espId~s
Era 10 tenenle e commandava a art ilharia da pra,Ça de
ile tudo, e se!I?-elhllBte expedição era u~a temerI- Campo-Maic..r durante o sitio que os hespnnhoes lhe pu4ade i mns convlqba obedecyr.
zerão em 1801, e o seu valor e succes. os nesta occas~o
O gene,rlll, vendo o estaao destas cousas, abrio forão ~%o apreciados, ,que. foi p~omovid? ~ eapilãg ~e
m~ ·s"hscrid<r.~o em qne "lIe prQprio a"signou bIJmbe!IOS; e em aud,enCla publi<;a"o Prlllclpe l\ege9.\~
~r'
Wf
l''1 "
"'d" .., ."
" ( D . J,,~o [) o l'o nti ecOl:ou por suas rpaos cQm a nrde m de
_6~, US, sen.o l~Jt3.' o por. oulras. p!ssoas, a poder .Aviz. 'I,
,
'IPlt'
,"
-URlI..se
possIvel Impulso á expedu;ao.
Em 1803, sp-ndo ainda capitão, foi promovido em LisCompll,opa-se e~Ja ,~~ ~OO homens, com as campa- hoa a tenente-.coronel. chefe do corl'? de artilharia q,l;Ie
nhJas de granadeIros e caçadores dos tres regimen. se mandou crear no Pará, e do qual fOI elle o creador.e o
inslructor, ,passando naquelle momento para aq\lep ç.l-
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Re~Qlrida
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a ow:~aaçilo d,os limites dOIjorle do aJ'a.tiil,
(..) Vide o manifeslo feito na colleeção das leis do Br1,lsil. no Oya,pock, e llipQIs~ a conquista de Cilyena, foi elle as".
I l·O) Vide o i o tO!JIQ da 1" parle da Chorogl'aphia do «l\Il\ido pilJ'a commandar em cllefe a expedição: fez a con!1~~1.
-quiSia e a conservou até que foi restituida á França. Pele)
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arvorada, tendo a bordo desínontados dous obu~es
das baterias, e dos pequenos transportes a lancha
S. Nan;iso e um hiate.

No dia 2 de Novembró desamarrou-se a 1l0tilha

dem e disoiplina é depois que existe no governo o mm. e Exm.
Sr. D. Frãnoisco de Souza Coutinho, general do Estado.
« Esta praça tem um pequeno 1'10 ou igarapé pela parte do
PARTE A. EXPE~IÇAO NO DIA '8 DE OUTUBRO DE 1808
sul, que lhe serve de fosso, e pela parte do norte out, o, que o
quizerão oommunicar a circumvalllr a praça, porém não aca. Di~posto tudo Oque o tempo e as circums~ancias bArão.
cc A villa desta referida praça dista pouco mais de um tiro
"jlermittião, no dia 8 de Outub-ro de 1808 sablO a ex- de espingarda, cuja fundação não foi bem eregida por estar su}ledlção do porto da eidade 'do Pará em direcção da jeita primeiramente aos ataques, se é que os póde ter.•. Elia
..illa de Cha.ves, na parte oeste da ilha de Mal'aj6 ou tem urna freguezia da mesma vocação, 'Com um vigllrio"oomo
_
a praça um capellão.·
de Joanes, para receber o continge!1te do ~"t r~gi tambam
cc Esta vllla foi povoada pela gente das ilhas dos Açores,
mento que ahí se achava de guarmção; relto IstO que para esta oapitania foi; porém presentemente estão esta.seguirão as embal'cações para o Igarapé de Obussú- beleoidas muitas familjas de Mazagão, as quaes têm abandoa sua villa por molestias que nella experimelltavão, e por
tuba na ilha Caviana, afim de ahi rerazer-se de ca- nado
consequenoia se acha em parte arruinada.
'
bos de laborar, feitos de embira, que tão bem appa- cc Por terra está muito obscura, ainda .mesmo aos nllturaes
desta capitania, e se póde pensar com acerto ser defensivel por
relhadas sahirão do Pará(*).
oausa dos incognit(\s caminhos, e muitos obstaculos que tem,
'como são prisões, lagadiços, pequenos e grandes rios, de que
toda a costa da Gurana é cortada, fazendo estes nas suas cabeserviço que fez nesLa importanlissima commissão foi pro- ceiras copiosos lagos e .r>risões, com immensidade de ilhas
movidq a brigadeiro, de-pois a marechal de campo, com- nelles comprehendidas pela muita agua que se ajunta nas baimendador da ordem de Aviz, da Conceição, de Villa Viçosa, xas dos montes, ficando desta sorte a terra montuosa isenta
des.ta iunundação e muito longe; claro está que, sendo toda a
e, emlim, inspector dtts Lropas no Pará, onde fa II eceu em Gurana como disse, é desta sorte a defeza da praça possiyel
i82lt.
r
por serem taes causas mui penosas para os ataques terrestres,
Manoel Marques, comquanto nascesse em Portugal, afim de se conseguir o direito caminho das marchas, corno a
adopLou de coração o Brasil por sua patria, e deu penho- dos aproches, pois ainda mesmo a terra montuosa é cheia de
res de bom quilaLe de sua adhesão á paLria adoptiva, groô sas matas e agrestes caminhos.
quando, nas lutas por occasião da indf.pendnncia, se ligou
cc Daqui se collige que poucas são as disposições guerreaes
no Pará ao partido que por ella pugnava contra a facção que se querem elfectuar para conquistas tlio distantes, e com
contraria, que capitaneava o commandante das armas penosas marcbas como estas; não sejão levadas tanto no inte'resse, como devem de certo ser na empreza. Ha poucos annos
José Maria de Moura.
•
que tem florescido esta praça na agricultura; porém ag molesO marechal Manoel 'Marques era tão hah.iI artilheiro, tias dos moradores, e de seus escravos e indios, a devora, moque, em uma occasião de exercicio de -peça, n'um mesmo tivos porlJUe tambem padece o Estado.
buraco fez tres ponlarias : era sem duvida o primeiro ar«Presentemente se tem conhecido os diversos canaes do rio
tilheiro de Portugal e Brasil.
Amazonas, por onde póde ser acommettido todo o Estado,
Tomou por esposa fi Sra, D. Magdalen~ Rosa Marques, como igualmenté o porte das embarcações e sua força, cuja cu,
l'
riosidade e segurança se deve aó Exm. Sr, D. Franr.isco de
de' quem teve dous filhos: D. Maria Caro IDa Marques, Souza Coutinho, sendo seus antecessores de contraria posição
que casou no Pará, e Frapcisco Marques de Elvas PorLu- pelas faltas de um conhecimento e instruccão geographica do
gal, que, já sendo tenente-coronel chete de um corpo Estado, em a qual se não instruirão, pois iteverião ter um conaquelJa provincia, fez uJllíl viagem a Portugal- por occa- nbecimento das partes ol1ensivas e defensives de seu Estado,
-sião de enfermida<!es, e alli falleceu sem descendencia.
sendo em parte a causa disto o serem instruidos por um sim(') Entre os manuscripLos originaes pertencenLes ao pies ofticial militar, com mandante naquelle tempo das guardas'II t d d' I
L A L . d M
V
II d costas, que defendião a foz do rio Amazonas, fazendo a sua naI US ra O Ip orna a n omo e _enezes asconce os e vegação á discrição de um indio pratico, sem trazer pessoa al-Drummond encontrámos uma carta (que tambem foi do guma versada no ataque naval.
a,rchivo do conde de Linhares), escripta por José Lopes dos
cc Desta sorte alongavão o seu curso á duração da maré,
'Santos, mandilda a D. José de Souza Coutinho, irmão de regressando depois com outra maré para o seu aposento, qual
0
D, Rodrig.o de Souza Cout~nho. (1 conde de _Linhares) e de era na ilha de Bailique, estendendo o manto do seu curso até
D. FranCISCo de Souza CoutInho, que enLao gOl'ernava o. avistar o cabo do Norte, tendo urna total segurança de que não
Pará, que parece Ler sido escripta em 1796, a qual por Permittia a costa na vegação alguma a embarcação de força, por
sua import.ancia a transcrevemos pelas noções exactas ella ser cheia de esparceis e de bancos, como igualmente todo
que nos deiJçou das localidades desde Macapá até os limi- este golpbo.
tes da Guyana France za.
cc Porém a necessidade que havia de um exacto mappa da
,
costa, sua configuração, rios, ilbas, baixos, compl'ehendldos na
foz do rio Amazonas até o rio Oyapock, do qual tive a bonra de
ser incumbido peio ElLm. general, e depois de extrahido igualDescripçãO geographtca da costa da Guyana Portugueza, mente dirigi. lo á presença do mesmo senhor. ao qual se fez vêr
desde a praça de S. José de Macapá até os limites con- o contrario do que seus antecessore~ presumião, 'fazendo depois
'realizar pelo meio da lJavegação que fiz nó ber~antim qe Sua
finantes com u' colonia fran~e~u,
Mageslade, que d8mandava 7 pés d'agua, e altllhado COm 16
peças de calibre 6, cuja navegação estendia-se até o cabo de
Orang, ultimos limites de Sua Magestade, donde aperfeiçori o
« Na latitude de um minuto e meio ao norte do equador, e mappa, com as sondas do oceano, ltmdo tido para todo este fim
.na longitude por mim observada ao occidente do Ferro, 33 as fiCÇÕes nt:cessal'las e instrucções, praticadas em pequenas ca;gráos e 6 minutos e meio, está situada a praça de Macapa, na noas, fazendo repetidas observações e exploraÇÕes da costa,
:margem da costa da Guyana Portugueza, cUJa é a lj1ais forte seus rios, cachoeiras e estabelecimentos que neUep- houvessem
•.fortificação do Amazonas: esta referida praça é regular e qua- feito, tudo afim de o mencionar no dito mappa, pata qHe lião
, 'drangular, com os baluartes massiços; tem'parte de suas obras hóuvesse nos dominios de Sua Ma~estade cousa alguma inóogexteriores, como é um bom revelim, um redente e uma bateria nita, e resultasse depois o importantlssimo corso para segullança
lJaixa.
do Estado e sua capitania, com dispersas embarcações proprias
• C( A tropa regular qup fornece esta fo)'taleza é um regimento para qualquer aviso, sendo relevado neste curso pelas lanchas
.~ue tem ó mesmo nome, o qual não persiste todo aIli, existindo artilheiros que novamente se construirão.
'Parte na cidade do Para e em destacamentos no Amazonas e
::Rio-Negro.
cc O ancoradouro desta villa é bom, porém desabrido por
« Das villas circumvizinhas, os seus moradores alterão, ha causa das terras serem baixas, e o vento ser proximo a direc;um grande numero de bomens arregimentados, como uma le- Ção do canal, principalmente no tempodas ventanias.
.
« Este canal é formado pelas ilhas que ficão em distancía da
gião, parte cavallaria, parte infantaria, os quaes estão peitados
a qualquer signal chegarem a seus postos, distribuidos com os costa 21eguas, com.pouca dillerença, sendo' as prinéipaes ilhas
seus competentes officiaes, afim de os defender, cuja boa 01'- dos Caras, Veados, Saracuras, Paccas, Gerupary, Caviann'a,
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• das margens do Obussutuba, e tomou a direcção do Cabo do Norte por entre o labyrintho das ilhas da

I

Mexianna. Geruá e Flexas, pelas quaes se dirigem á pratica
deste canal para sahirem ao oceano.
« O seu clima é pouco sadio por ser muito sujeito a sezões ;
() terreno é muito fenil. pois pelos seus matos se achão dispersos cacáo. baunilba e outras raridade~ mais da natureza, que
<ldornão o Amazonas. Os generos da primeira ordem sào o algodão e arroz, e algum café.
.
cc Em distancia de 6 leguas para o norte, em que dista a
ponta da Pedreira. é cortada de rios, dos quaes os mais es,en·
ciaes sào Curiaú, Carapanatuba, Yacariquava e Yacarena Ou
da Pedreira. por deste se tirar grande pOl ção de pedra para a
edificação da praça.
•
(( Nestes referidos rios se achão varias estabelecimentos dos
moradores da villa, pois se lhe faz mais aprazível ao transporte da vida pela abundancia de caças e peixes. Tambern se
achão novamente estabelecidas varias fazendas de gado, das
quaes em parte se foróece a praça e a villa.
cc Nenhum destes rios serve para embarcações de grande
porte pela estreiteza delles, sendo fu~dJssimos, cumo igualmente esta porção de costa pela tendencla das aguas sobre ella,
pois se acha proximo 15 braças e mais de profundidade.
« Desta referida ponta volta a costa proxima ao. rumo do
nordeste até o famoso rio Araguary, com um soITl'lvel canal
para embarcações que demandem pouco fundo, e antecedente
de&te tem outros mais, como são Macacoary; Grogúb. e outros
mais pequenos, que servem de abrigo às pequenas embarcações
que navegão sobre a costa.
« Pouco antes do rio Araguary, na bucca de um braço que o
corta, existia um lugar denomlnado arraial de Araguary.
onde jazia o quartel do commandantr das fronteir~s e parte da
tropa e indios, para fornecimentos e mudas dos destacamentos
avançados, como igualmente uma feitoria para beneficiar a
grande pescaria. que se faúa na costa. e lagos de Araguar)' e
suas cachoeiras, donde colbião immen as tartarugas. peixe-boi
e piraricú. cujas cachoeiras dis~o 3~ leguas da sua foz.
cc Neste lago se filerão ~randes pescanas por contrato. 3 annos
eITectivús, tendo os indios, denominados Francezes. e outros
nossos refugiados, se utilisado antecedentemeote de seu fruto
por este não ser cultivado por nós, pois se communicavão no
Inverno em pequenas canoas das suas povoaçiles além do cabo
do Norte, sem lhe ser preciso vir pela costa, pelo respeito que
tinhão á grande pororoca do cabo do Norte, como tambem ás
nossas guardas-costas, poi~ grande-parte deste terri!.?rio, que
excede em parte 8 leguas, e vargem, e por consequenCla os seus
matos são chiriubas e mangues inundados d~ grande~ aguas,.e
iÓ desta distancia para o interior se acbão campos, cUjas qualldades desmerecem as antecenentes, ainda que se acbão algumas
cousas proprias do paiz produzidas pela natureza e o seu clima
menos sadio.
« Proximo á foz deste rio finalisão as ilbas do Amazonas,
- naS quaes se encontrão as mesm~ especies, como tambem algumas frutas suaves ao paladar, e na mais septen~ri<:)llal é que
. existia d'anleso destacamento e guarda-costa, mtitulado do
cabo do Norte.
« Deste rio Araguary para o norte, e na altura de 2 grãos.
está o cabo do Norte, cujo é circulado de um esparcel da
mesma costa, porém falsario, formando um pequeno canal
pelas duas ilhas que lhe ficão ao oriente, chamadas Turury e
GipiQca, e por outra mais do norte a qUll cbamão l\ilaracà, ficando o mais proximo meia legua; porém como do dito cabo
o esparcel é mais largo e o fundo muito haixo faz um estreito
canal o perlongo da ilha, pois é talhada a pique, e seus matos
compostos de chiriubaes e mangues, com:! igualmente esta
parte da costa que ar,abãmos de fallar, como tambem a mais
mundada, sem prestimo algum.
« Em distancia deste cabo para o oriente 5 leguas dá pri~
cipio a rebentação da pororoca com grandes estrondos, cUJa
força vem quebrar sobre as margens das ilhas e da cosla, humilhando todo o objecto que lhe causar obstaculo ao seu curso
~té quebrar a sna maior fOllÇa, toma a direcção dos canaes q~e
succede em mais de meia maré cheia, sobre a costa, poi' cUJo
motivo em todas as conjuncções lunares é muito difficil esta navej;ação, e mesmo em qualquer outro tempo causa grande
rUldo, pois é preciso toda a cautela e conhecimento do lugar
em <J.ue esperão maré, afim de evitar o perigo em que estão,
como da apparente falsidade dos movimentos da correnteza,
para que não succeda o m smo que ao conde da Mina, o qual
no banco deste cabo jazeu uma semana,- e por isso lhe dá este
nome, pois Ibll foi preciso varar a sua embarcação pelo tijuco,
() qual depois via a confusão em que se achava embaraçado,
<como lambem quaes erã'o a origem e effeitos da pororoca.
CI Quatro para cinco leguas de distancia, a oeste deste cabo,
estA um grande rio, cbamado Carapapury, e pelos francezes Vicente Ponçon, cujo rio tem fundo e largura sufficinte para

qualquer navio até quasi 2 leguas pelo seu interior, onde tem
um braço q~e v~i a um lago, dislante quasi 7 leguas. ch~mado
Amacary, cUJo e extenso, e nellc se acba vão na occaslão da
mi~ba observação varios es~elecimentos, com uma villa que
tena !l7 casas, e a pouco tempo lbe tinba morrido o seu vigario, vindo de Caye. ,a quem erão sujeito, e denominados Ataruanuos, tendo estes entre si muitos dos nossos alli estabelecidos.
e( Tendo tambem no fim deste rio, da parte direita, um
forLe triangular feito de fachina, com tres canhoneiras em cada
lado; porém tanto estas como a casa da guarda e polvora estavão an uinadas, tlinto pelo fogo que tevt>, cumu pt:\u grande in.
verno, pois toda a fortificação de fachina nestes climas precisa
haver curiosidade de os relJarar, contiuuamente servindo este
de defeza á vil1a e ao lago, tendo-]):le presentcmente no anno ue
1792 tirado a artilbaria, e a cOLduzilão para a fronteira dos
bollandezes, em cuja observação e explorações de mim deiconfiárão alguns naturaes, francezes, não me valendo de nada
a minba simplicidade, e s6 sim as ficções, querendo-me de todos os modos conduzir á Carena, os quaes grande parte no
anno de 1794 forão sorprebendidos por ordem do mesmo Exm.
Sr. general do Estado, como outros de alguns est(lbelecimentos
em os rios desta costa refugiados, tendo arriscadamente servido todo este intervallo de tempo de observação geograpbica
e exploraria, afim de depois executar-se todo o deduzido.
cc A maior parte <ie toda esta gente vivia em uma tranquillidade annunciada e intimada pelo governo fraucez. dizendo-lhe
que podião estar seguros que os portuguezes lhes não erão senhores da4ell~ terras, as quaes podião cultivar... e se alargavão a passar o nosso lago de Ara~uary a fazer as su~ pescarias, que fornecião ã Cayena, servmdo-lhe de muita utilidade
tanto estes duus lagos, como igualmente os indios, premiando
aos ditos com gráos de nobreza, e os fornecião em troca o que
Ibes .era necessario; intimados disto se alargavão a fazer povoações e fortificações lJara a sua defesa. pois até a referida
épuca vlviào no profundo esquecimento de que não serião
apprehendid(Js pelos portuguezes. tanto por lbes nào ser pertencente isto, como a pouca necessidade que tinhão de cultivar,
pois tanto elles, como seus antecessores c010nistas, continuavão
naquella lide sem encontrar rondas militares nem destacamentos, e só sim algum desertor, com o qual se associa vão e sabião
todos os remaras do Estado, do que presentemente está isenta,
esquecedo-se, emfim todos os colonistas francezes do quanto
obrou o grande capitão Pedro Teixeira naquel1a capitania no
anno de 16 tll, em que demolio v~rias fortificãções, com as ruinas dos bollandezes e inglezes, os quaes com grossas armadas
nas dilferenças de Castella passarão a asscnborear-se destes
districtós.
cc Depois succedeu residir nesta capitania Antonio de Albuquerque e Magalhães, e desta época para cá nenbum governador se tem alugado a este importantissimo serviço, por cujo
motivo. como a viveza nào é igual nos homens. occorreu ao
pensamento do Ex.m. Sr. gcneral do Estado D. Francisco de
Souza Coutinbo. que as diITerenças da corOa e da convenção da
França podia preceder alguma novidade. resul tau mandar fazer
as rcferidas exploracões e evacuações, e apresação de todos os
refugiados. cdjo lugares e capitania .até o rio Oyapock. o ultimo termo dos dominios de Sua Magestade. defendia a fama
das nossas antigas victorias e igualmente o respeito das nussas
armas.
cc Porém como a confiança da paz que ~ozavamos nos tinha
descuidado. forào á sombra da nossa paclencia crescenao em
atrevimentos. de sorte que, segundo os vestigios que observei,
intentavão roubar-nos os dominios de Sua Magestade. e capitania do cabo do Norte. por cujo motivo os moradores se alargavão a fazer todo o deduzido.
cc O dito rio denominado Carapapury. a ~ leguas de distancia. se acha tapado pelos effeito da por,'roca. apezar de sua
vasante ser veloz pela muita agua que extrahe dos lagos e de
dous rios, em o qual se divide. cbamados Manaim e Aboty;
pelos campos destes se passa.ao nosso Aragory. e pelas serras
destes se acbavªo amomcabados alguns pretos dos moradores
de l\lacapá e Mal'zagão. etc. ; porém forão quasi todos apa!1hados no principio da effectuação da exploração da costa. na
qual não ba presentemente incognita alguma que lhe sirva de
refugio. ainda mesmo pelo interior de seus campos. pela muita
frequentação que por elies e faz.
cc Da foz deste rio Carapapury vai correndo a costa desde o
nomo! oeste até quarta a leste. com pequenas enseadas e pontas até ao cabo e rio Cascipure. circulada toda esta de uns extensos parceis. e se acha na latitude de 3 gráos e 45 minutos ao
norte do equador. como bem se mostra no mappa que desta levantei. com os rios de que é cortada. -como o l'10 Camaú, Maya-

JUSTDIUA.
bocca dI} Ama~QRils, e,.por tortUQSOS e e_streitos C<}r ~r.ojjl~1\S Pfllas. p.qrl/r.oc.as(~), .nJo pllil'mit1-indo aj~
naes obstruidos de espaço a espaço pelas arvores vegaçau senào . a luz do dIa, C? que retardou a Vla-~em até o dla t2, em que fOI montado o cabo do
~0.r~e(*~) m:l! nta ij}l}~ oi~j3 ..d~ c~rr .çà9,
gfo~a
caré, Cabo Suane, .~yar8pÓ, Maril>8naré, Qupnany.e (i;a- e mcessante cnllv.l. N.e~/J. nliUlti:! urna rJa.~lcJWJíQnel
ras, que Ira'lsplIrLa.ya a maior p.arte ~as mun:iQi'ies de
.
:xipurú.
( Porém tooos e~tes não são suf,ti01enles.par~1 I'mblll'Gllção artilbal'ia, trilI!.sviqp.~~, ,e !,mV,éliid~ ,lleI S COl'l'p,ot!l8
gr,atl~c •• só para barcos, pHia razão da e!ltrellil7.~ e,pouca pr.,fundldade-da sua foz, a-illda que <IS lIIurésOev.anta,o duas bl a9as
e roda 6Gbre a o",.ta·: pu. ém t'~te aU~f!lento dlll.'!n .e á medlJa
de que se apiJroxima o .'ab,)· Já ml'nClon .do. CaSCliJUI:e, onde ao ,~ual e seus arra!>!Mdes:lJIll d~igi f1çqios,ampp,.te ~ indag,ar ~as:
só .augmtmta 9 ptllõ. e o pouco fundu do ~ ..u eSiJarcel J,e!La nlalS for9a, d~ colo\lia e CI~4~ISta de c,.y,ena, e d~.s m~l' coug'~s.~&
ao larg I. ~nJ.o algd.ma c..nnexão a distanCia da LtltTa CDU. <\ que fUI InçuruIJl(l", P,"}'s (\II~a a ~odlls QS 91oratior~s Capacll~O
pronfu.uJirt.•de.
' . ". ·er ~oldHdo que q lei ia descrtlu', pois ha m!litl/ tel.' p , Wia
a E te...cdbo se faz CODhecido por um'ls mon\><nbns que {Ílstao dIsperso, plluClp."me\l~e .de.m,l(,\b p;tIS" os q",~esf!le tl.n,~à".ber.n
pelo iuteri;,r da tel'ra, á~ qua. s mI dirigi D~ ub"eB-.açãu e ex- educddo.. e pllr is,u tll,~a lllgwnas luzes,geq~ra'p'hlc.l!Sf e cl\p,applor'AlJão que fiz ntOSte 1'10 .até sua~ cdch.ltllra" n .~.quaes ~Ó- tados 'Üslo' Ute fac,l,tarão tllda as vbtaS e gU.'D1<. d"." Ja a,
mt:nk enc ·ntrei duus estab~l. cllnentos de mLlIlJ' p"rtuil..ezl·s, <:0'''0 de ludu tive il bolnra .c;te .illformar aQ Exrn SI' ~,nl:lraL
e m.tii n.,da de raridade a não ser algulls plÍ", ue quali- do Eslatill; vent1u lambel.lI a .C\onflg\lraçào 90 fYfte ~. L..iz e a
dade'..
•
,." .
S4~ vllla se ~,chilvãO ar.ruinadys de~de o pnnclljll0 98 con.{( A-esW refendas 1U00Lanh· ilhes dao o nome de Call1pullÍ, vllllçâ•.
derivadu dos g,ntio, 'do mesmu n.. rIP·. os .qu~es vwern por
(( Nrslc me.-mo rip, e"eQl 0,Jilp,QsiQão t~l.~u.e d~,c"bl· ..sea
ella, dliper-os. C.II0o b..m ubservt>l; ellas nall sao IDUIW ai,Las. foi'tlflcação refel ida .. a foz 9.,1/. ripo (Iz'·lI)o.s ';1m aJ?o~enlO ~m
por:ém li 1~lani,lad,' Ja cust•. e..se '.s m :tllS 'IS [azem..e!<,v..a..' aCIma terra er;h fÓI'I;na de l\Ql1artelllme,r;lt9,. alim de pu.del' f.! 11 Vi 11. I' aldo s· u nivel, s. n"t<) bem VISIV, IS ate 5 leguas ao mar da costa, gnr:n a falsldadtl e vermos tO't05 os rumores que ~c "ffect4asse!Jl
Neste ditol ca.bll Se fun.lol! o qUílrlel do commanddnte da fron-I n,o di,o (orle, como Igu~}me.lIte tilJo qual\.tu "utra_a e sahla.
telra; pUI:é,n "Xlstlo iJuuco tempo.
.
-pelo rio, o qua,l.é a ,mAior paete delL" cheio de p"quenas Ilh~ e
( No rio Mayacaré. t.Iepo s Jeter nelle observado ~rn,ca- bancos com fundo muito irregular até 5 braças, e com a lardamente os seus estabelecimentus, como em os ouLFos Já men- gura d~ roda legua em partes. cap;lcitando a, tuJas us s. us m?oionados, principiavao os fl'31!-cezl's a levantar uma nova tUI'· radores ser a cau~ do nosso quartel os mUIto doentes qUI! 'btíflcaçãu . par. a def~a tip· no ... suas povoações, ~/ld,o ~eP.te n,hamos, e como de fact<l se capacitárãp pur ser o chma
lugar, d,sL,nte da loz du fio quasl .uma ~egua, l\lllumas c~~as doentiO.
pua os lUtlios, e duus I'mazons bem e~()8dos e repartido.
« Nesta bahia ba mais dous, rios chamad,os Uanary e Naça,
para o tim de gu .ràauem tudo o furneOlmento par~ .est· e~- tendo este em si dous l>raços cbamadus Cairipé e Amc' ua, cUJos
pr.eza, çumo tamlJ6/L1 do q~aetd do desta~amento.mt.lta~', nao ~ão acabar em lagos e~tensvs, tendo dispersas.v~, ias naçõ.·s de
observill a sua conflguraçao senão ~ep01s de tel feito e ~adv intiios, como são Corcoana. Pa\lcure e Canp!ra, lendo ~s1es
parte aO J'Ileu ge11eral de tudu o dedu:L1do, aoode me L1.ll'Igl por vindo dispelsamente do interior do AmazolJas. cerno a nJlÇ,ão
sua or,lem caiu d.uas llluchas. artll~e\l'as.e quatro Canoas, tudo Parah'ilhl\na. povoadores do rio Branco, por aq~i eSl!b.eleci.
forneci<!, para atalhar qualquer lOsulto, d:sembarcando nós dos, com o~ seus alliados, vivendo sÓlneílte do pequeno ffill to
c'om sagacidade.e o oamlIlandaQ,te da tr~telra, que lO.. açom- que tirão dflS suas r.oças"pois os fríll,lcezes os ~ão ..occu'pão ~m
panhava Dlim de .tjvitar alguma descooliança e podenuos ai-I cousa alguma e vivem á lei da naturl:lza.
cançar os seus pro)ectos.
,
. '_
(( O rio Ua,nari tem este n. me.por ficar entrelluas monla(( E então vi que tinhão slÍmente lineada esta fortlficaçao, e nha-, uma do mesmo nome, e que fórma uma pOllta, a bocca do
feito duas parlas de barrein~ postas em seu ~ug~r, ~omo. tam- Oyapock, e a outra a do rio Uaoari ,'sendo esta extensa ;.eBtas
bem a arlilhar!a que tinha vlOdo p~ra esta a tlO~ao Já, r~tlrado munlanhas .são muito cultivad.,s e toda a planicie, a~ guaes 'propara a !eontelfa pela mun.8 precLsao que exper)m~tavao" de· duzem mllLto algodão, café, ram lia e cravQ. da Indl8, e .al~~ma
pois de tudo bem ind~gado e ohservado, por ~Ita, polItica noz-moscada, e flOres de mil especieô; obtendo particularmente
que usaSSl\lllQS ena mUita pouca para que a usámo leClllosa- semtlotes se remettêrão ao 111m. e Exm. -Sr, general do És'
mente com o nosso expediente pO,r nesta. o~asião não terllm tado.
.
fOl:Qas·· e desconfiados da nossa Ida, e IImldos de algum as« Estas grandes faj1iendas erão admini tradas por Mr. Dusalto, I'ogo que tiver>lo occasião desamparárão tudo, como-bem menge. com perto de 250 escravos da companhia, ílllÍlu1ada 110
- vi na sgguinte regressão q,:,eone~ta custa. fiz,
Senegal, cujo titulo o vi esculpido com,as lttras iuiçiaes C. D. S.
- « Neste mesmo lugar Jã flll fund,:çao de uma for..taleza ~o nas bandeirolas que tinhão nas casas da administração, obs~rgeneral J}aldegnu. ~mo ta~P.e!!, ~O'~IO Canlaú, as quaes (orao- vando tambem a boa ordem dt! suas p\ant,as e qú~I,idadesj podemolidas ,p~lo capItãO Be,liI:o Lelxelra nas dlfl'eresças d.tl cas- llém presentemente tem desmereCIdo depois da Itl>erdadl;l pa
tella. como já. dissemos.
_
,
escravatura, apezar de ter estes uma terça par.!-6 do seu,p 0f( No Ilio Q.uananl e cab? Co.enD.e na? se.aohou fortlfiaaq~s, ct.ucto. Este rio é pequ. no, só propl:i.o para ba,réps, de cOJos se
só sim algumas v~Uas a~r~.lOadas deP91~ que I~es fallou a mlS- servem para os trHnsportes de suas ra~~ndBs vara.parena. ,
são f.. nnoeza. a quem. dlZlao ser"m sUJeLt..s, VIvendo toda es_ta
(( D,'puis de ler todas estas vistas e ter dado c..nta das ~I_
gente desde então di~persamente pela~ suas roças, que erao nbas observações passei á montanha de Arjan, na quat eitava
abundalltes, alimtlntando-se com seus frutos-pelo bom ter~eno 6stabe\ecido 'MI'. Grovienitie suje,to muito instruido na glIO_
que ti ubã.o , e.é per iiSo qu.e se estende oom for,ça -li agnoul- graphia e engenheiro da plarita baixa. sendo a.causa da u/íl).,ha
turol iudia pela seguinle p~oprle~ade que é boa. . .
il1a o querer-me in-õtruir melhor de todo o dl!duzid'o e reg\~~ ar
(C Todos estes eslabJ:lleClqos sao nos 'os por allk refugl~dos de com os olbos o nosso marco, o qual elle mesmo me fdClh~ou
muitos annos, e prescntemente apresados. E' conheOldo elite êstá curiosidade; porém era cousa que já nã.. eXiStia ncm (llle
fio Qilan~nl por um pegull!,o monte que está perto ao sul dava noticia, passando ao depois desta a embarcar-me em lI,QIa
c:ie}~e, s"ndo o \lnic\! que eXj.ste na r,?sta do cabo do Norte. de laMha al'lilbeira, a fazer minhas opservaçll.es Il(ng. tudipariíl~ e
cujo Qabo tam/:>PIJl a.t~ ~ prtlsente .nao se tem config\1 rado ;DOS da costa até á vista do rio Aprllapk e coloma rran.'eza, DO qual
muitos mappas geographleos de dlvllrsos autores cousa alguma- ,se achào maiores eslabelecimentos, com uma ,simples fortl/J.çaexacta.
'ção para a defesa do rio, tudo aflm de extrabir um individua.
(, Do ca~o Cascipure para o cabo de Orang corre a costa,H' vel mappa e dar cumprimento ás resplli~veis o~de~s du.me u
leguas e· tre; q/lartos a9 noroeste quaJlta do norte, multo baIxa general. o lItm. e pm. Sr. D" José de -Suuza ~\I11Ph.o'\J?!lr
e 'alaga I!~al éPQ'lo tam/:>em circulada dotmesmo esparceJ ~ q.uem llV~ a .hqnr.a de ser empr~gado para e,ste lmppr~a,n,tJB
costa porém q1\titQ baixa, onde tambem as corrente:r:as mudao simo s\lrvlço tao utll ao Estado,.CIJmld, nação.
o ~eJ moviménjo e \este-oe&.te com este cabo, 'luasl [, l\lgqas,
« Deos guarde a V. Ex.-lIlm. e EXIII. Sr. D. José de Sllqza
fica umA muntanha chílinada pelos bollandezes de Arjan, onde Coutinbo.-De V. Ex. subdito muito reverente \l men:or crll\qo.
se diz forão p9StOll os 1l0SllOS marcos de f1n§ de limites da -José Lopes dos Santos. »
Goyana Pprtl!gu~, iegundo o tratado de' Utreck.
Na primeira parte.da ~o~ «Chorogr;lR~ja.»,pre.te.ndia.
u l'Qdaesta por~o de I; 1l1guas fW/Ila UlJla l;lraI\qéb~hia mos tratar dos rills d,o Brallil e faJIarmos lílrgalDllPI{60b('e~se
com maior funílo dll 2 braças e meil!> a qual dÍ/DL~ue até Ullta, .maravilhoso phllnomlpl<).
e meia já dentro; a esla referida b~hia IIJ~ chamão guralmente.
("') A Fran~a muito antes do oongr~so de U1tEecbt pudo {)yapoek por nella desagu.r .alguns FIOS, !!U mo é o famoso tBr,de a posse dos llOSlIOB -terrenos da margem eiquerda-do
Oya(XMlk, par nós tambem Olbamado ~eenle PJDson.
Amazonas, e em 30.de iJulho de t699o:RoquaMonteiro'Paim
« Neste referido riQ tem os francezes muitos e!ltabelecimen- mo.slrou á luz clara <lo ,sQl. ~ çpll) \1oFIIOl.çntq~, 3Q el}lJ;llú~dor
to~ pelaiÍ terras sereJP bpas, co~o taJIlqeJIl epl 4i~ta\lcia da /lua françez MI'. de Rovi1hé, que a Fra~ça, .neJl.!LuOl/lirelto ~iJl.bl\ a
foz' 8 ,Jllllha~ uma v\l1a, e um fo.rtç cOJIl a invocação de S. Lujz, ~~as terras.
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ãá:gUâ, rói, pã~satlos dilJ.!l, parar em Suriria'm, ntlde

se vertden. inutilisadfl.

eulnpre nb áT qúe nenli\ím'á dás eJtiharcações da
fitltltbaJ, xaeptli ã Cá:íJitllh~á:, 1o'{ da'cta fi omeial que
entendesli"e de natutiila.
.
A'ó àlvOT cet dã manhã, rà'vist()u-se uma corveta
e ddu§ l'JIriguelf de gu'erta, e. comquanto fossem
mUl'[o superi'óres ~rr'1 forças á flotllba, ludo se preparou pa'ra o combatê; porém, ero breve desvanecerãtHilj os reteios, por sab'er-s'e que erão a' corveta
iugle a Con(ian:ça, dê 26 peças, oommandada pelo
ca'flitão James ~ucas YeB, e os brigues portuguezes
Voador, de 18 peçus, ]-n!Ctnte D. Pedro, tambem
de t8L pe~lts, cOmlnatldàdos, o primeiro pelo capitão de fragata Jesé AntlJnio. Salgado, e Q segundo,
pelo capitão-tenente L'Uiz dà Cunha Moreira, que
vihb'ãb db Pará, tetido ii. bó'rdll a segtlhda eXlpedição, composta ao todo, de trezentas praças, e
trá2endo novas ó'rden§, déterminando. que a expedi~ãro Assitn re(or4adâ, vrnh'a por óbje'cto, n'ão já:
o'Ccupar, ou segurar o limite do Oya.p'ock, ou de
Vicente Pinson, mas, s6ménte apo'del'al'~5e da ci<ilade de Cnyena, e occllpar toda n éolohiã fràncéza.
A p.xpediCão, nilo oll!;tante, encamihho'ti-se para o
OyapocK a oumprir a primeir'à pàrte dasu!l commissão: á entrada do rio Oyapoék, ou de Vicente
Pinson,.-'a sumaca Nympha, que navegava. lItais a
costada ao cabo dé OraDlge, avistou uma escuna
com bandeira franceza; montou á proa os dous
obuzes que transportava, deu oaça á escuna, fezlhe fogo, e afinal ena rendeu-se. A escuna. chamava-se Petit Adélle, e vinha do Senegal com
muito oarregamento de eSJravos pretos, tendo a
seu bordo, oomo passageiro, o Dr. Ou Prepetít du
Frene, insigne- medico, e liLterato distincto.
ENTRA A EXPEDIÇÃO NO RIO OYPPOCK
PrNSdN

ou

I
I

DE VICENTE

'

Entrada a expedição no rio Oyapock ou de Vicen te
Pinson, e desembarcadas as tropas, procedeu-seao él"tlro scrleIUJ;!e da posse no dia 10 de Dezembro,
içando-se O pavilbão Oil bandeira portugueza. Procurou-se o forte de S. Luiz, que a expedição devia
.
d ' d d'
bater e render, e a mUlto custo, epOls e IaS,
aclrárão na margem direita do rio Oyapock ou de
Vicente Pinson enterrados, e debaixo d.e !lava vegel:áçãb, que sobre alles cresceu, os vestlgIOs desse
fõ'l'te. C\llDpre notar que os francezes se~pre
respelfárão tanto os limite's estabelecidos no tratadó
de ULl'eekt, que ainda depois da usurpação do tratado de Amiens que levou os limites ao Araguary
·
~
d"t d . O'
k
d'
n~o ,h aVia na margem IreI a o 1'19 yapoc ou e.
Vicente ~nson nenhum e~tabeleClmento francez,
quer publIco e quer particular.
Desde a cbega.da do capitão Yeo repartio-se o
carnmando das forças expedici<marias cabendo a
. de·
.
t
t ~
1M
est e o as (orças navaes, e o ao, enen e oorone anOf~l Marques as de terra.
.
'fra.LA.rão. os corrlmandantes do cumprimento das
ordens recébidas para se apoderarem da cidade de
ClLyena e de toda a c:olonía franoeza' mas era pre.
1
d' .
aI
h"
t d
0180j. aut'~s ,a qUlm-se. gU~ co~ eClmen o .as
localidades, e dos meIOS de defusã. levar a effelto
a all'isol1tla empr.ezli; proo'ur.árãb,.P9is, o rio Aproak,
p:ll' tií\.de 'partIo a expedição, deIXan.do o Oyapock
ou de Vicente Pinson a :15 dó Dezembl'o tle :180$.
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Dese'rn!1ar~adá no ~prOàk(>1<) 'a expê'díção, SOUh'e- a P(1)l' aVISOS de um corsarto, que ba-via vísto a

na embocadura dó Oyapock, qU'e o governador de Cayena eSlava.apercebido, e Linha feito
arl~iar e guarneeer as bateriaS na margem esquPl'da
lJo rio Maroni, que el'ão os fórtés DiaÓlante, o Degrad des Cnnes e o Tri6.
"

ti !tMfa

(*) Extracto de um officio do mesmo tenente-coronel Manoel Marques, datado do quartel de Aproa" a 29 de
Dezembro" 7Iê DlUB, ãi7'igido ao Exm. governador do
Pará.
« A 22, e~lando em via~em parà este rio com as quatro companhias de g-ranadel ros e caçadol'es, completei-as
para me acompanharem; enlre o monte Lucas e a montanha de Is'Argenl recebi segunda cavla de MI'. Ieo. Suspendi de Oyapock a 26, levando a escuna com gente-de
transporte; e Igualmente a men bordo no barco Santo
Antunio, na escuna antes Creote, agora Lusitana, prE)Ba
feita em Oyapock, em quatro montarias e na sumaca Pa-

quete.

« Tudos navegámos para sahir çlo "io, onde deixei cruzàndo entre o monte Lucas e a montanha de L' Argent a
baroa n. '2,. e na foz 110 0yapnc~ Q brigue VoadO'l'. ,A's ~
horasavistárno,S uma ell,barcilçilo j que, esLando mijis
perto, conhecemos ter dous mastros.
« A sumaca e a escuna estavãQ a seu harlavento, e
esta, ainda mais, distante, deitou fóra os sel1s escaleres
com gente armada para a reconhecer, proseguindo em
sua viagem; os escaleres, vendo que a embarcação os
batia com artilharia se abrigárão á sumaca, que co~ duas
peças e um obuz do parque que levava lhe fez fogo, deu
caça e a rendeu; chamava-se a escuqa Pelite Adete e
actualmente' o Invencível lJlenezes, nome que lhe foi
posto por mim, de accordo cllm MI'. Yeo.
« A equipagem compunhil-se tle t4 pessoas, e vinha
carregada de 45 escravos, os quaes com tudo o que ella
conLém mandarei a V. Ex., menos a embarcação que se
faz precisa por ter 4 peças de artilharia.
« A 25 desembarquei no Aproak com toda a tropa que
me acompanhava, e Q commaudanLe Yeo me entregou de
todos os po"tos occupados pela·gente do seu eommaQdo;
então soube que, chegando elle a este rio no dia 15, enviou MI'. Macleaster seu immediato, como parlamentario,
á habitação do commandarte do Cantão, onde se a..hava
a tropa que o guarnecia a pel gunt81'-lbe se queria render· se ou combater, dando-lhe 8 minutos somente para
responder.
« O commandante militar disse que erá necessario
consultar o commandanLe civil para poder decidir-se;
concedêlão-lhe mais 3 minutos; porém vendo que neslas
pàliações se consumia o tempo inutilmente, e que só Il retendião enlretêrlos para augmentar as forças, lhe pedirão
prompta respos~a, a .qual foi qQe querião .déf6lfder o
posto que I.hes tmb.a SIdo co~~do..
.
« Em Vl! tu ge (lIsto o eapIlao .Y~o 01 deno~ que desembarcassem 32 mglezes e iS braSIleIros do bl'lglie Infante,
e cllm esta pequena força pOi em fuga o commandante
militar e parte da tropa, fazendo prisioneiros um sargento
e dez soldados, que I'llme~terei a V. Ex. na priUleira _
occasião...
.
~(Passou lmmedlatam~nt~ o capitão Yeo coI!! parte da
sua gente a uma habllaçHo ábama'da ColleglO, onde'se
achàvão lambem alguns solgados com uma peça de
bronze, guardando um armazen! de depcrsito, os quaes,
querendo resistir, forão d?us mortos e os outros fugirão.;
toIDOU-S~ a peça e qUélmou-se o. al'mazem com tudo o
qu~ conllnha :. nes~a a.cção ficou fendO levemente em um
braço Um marInheIro mglez.
« Acb'ão-se prisioneiros de guerra debaixo da sua pa~'
lavra de honra todos os babitantés deste cantão. Tomãrão-se duas escnnas, e se lhes põz por nome D. Ça'rlos ~
Sidney Smith, e a uma pequena ilha, ond-e se assestárão
duas peças; e !le ár'Verou a bilnlleirà 'flo'tluguella, lhe fez
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Resolveu-se todavia assaltar essas baterias, e
ombarcadas as tropas em pequenas embarcações
(botes e canÔas) etrectuou-8e o desembarque na
madrugada do dia 6 de Janeiro de i809, na batefia do Diamante, que, sorprehendicla, foi logo tomada, perdenclo os francezes o commandante capitão Chevreull, que foi morto, e nove soldados
feridós, e os mais ficárão prisioneiros. Dos assaltantes, morreu o 2° tenente inglez do navio Royal
Marines, Reoner.

o .:ommandante Yeo põr o nome da nossa augusta prin-'
ceza a Sra. D. Carlota.
II Havia este commandan\e postado em dilTerentes pontos os nossos àous cUlters Ltão e'Vinganca, porque a
fragata e o brigue Infante. achando-se ancórados muito
ao largo, na fQz do rio, só podião defender a embocadura:
achei armado em guerra o barco S, N etrciso, defendendo
a entrada do pequeno rio Coroay, que desemboca no
Aproak, na margem esquerda do qual me acho estabelecido em um bom tl'rreno firme, com bons quartels para a
tropa e em uma posição Bssás vantajosa; aqui espero
juntar o rl'sto do exercito, qne já. mandei vir do OYllpock
para opportunamente continuar a marcha, que julgo será
breve, não deixando ficar neste posto mais ge.ote qu~
ague lia que V. Ex. determinava ficasse no Oyapock, por
ir avançando terreno e por haver já. comhinado isto
mesmo com MI'. Yeo.
I( Este official tem -se prestado com o maior valor, desvelo, promptidão e 7.el0 no serviço de S. A. Real. O seu
immedialo MI'. Macleaster excede quantos elogios 'posso
fazer-lhe, e o terceiro commandante MI'. Blyth não e menos estimavel, e foi nesLa campanha ferido com cinco
golpes de nexa; geralmente toda a guarnição da fragata
Confiança é gente de muito prestimo, e com a maior assiduidade nos tem ajudado.
I( OS nossos não são menos dignos de lonvor; cumprem suas obrigações com tanta alegria, intrepidez e
promptidão, que me enchem todos do maior prazer; porém apontarei a V. Ex. individualmeute os que mais se
têm distinguido e trabalhado.
(I Não
posso nem' devo deixar de recommendar a
V. Ex.· Josó de Assumpção, portador desta, que sendo
pequeno negociante de Chaves, se olTerece para vir na
expedição com mentaria e indios seus, os quaes tem sempre sustentado â sua custa.
II Este homem faz-se recammendavel por sua regula,rissima conducta, pela sua assiduidade, e porque não se
poupado a trabalho algum por mais penoso e arriscado
que seja de dia e de noite; isto é o que devo dizer em
obsequio da verdade.
/( Deos guarde a V. Ex. Quartel de Aproak, !9 de Dezembro de 1.808. (Assignado)-Manoel Marques, tenentecorunel.-IlIm. e Exm. Sr, ·tenente-general José Narciso
de Magalhães de Menezes, etc., etc. lt

&gunáo officio.do capitrJiJ Yeo aO tenente· coronel Manoel
Marque••
• 1(

Quartel da tropa no Aproak, 20 de Dezemhro de

1808.

« Senhor.-Não tenho recebido' resposta alguma da
carta qne vos dirigi a 1.5 deste mez j creio que a canoa
que a levava não pôde chegar a Oyapock. Aqui estou com
50 homens, e é preciso que venhais ou envieis alguma
tropa, porque se precisão mais forças nes~e lugar.
II Tenho a honra de ser, etc. (Asslgnado)-Yeo.Sr. tenente-coronel Manoel Marqnes, etc., etc. II
Segue-se uma ordem do teneote-col'onel commandante
/lO capitão de granadeiros do 1.. regimento de linha do
Pará. Joaquim Manoel Pereira Pinto(*), que mandava a

n Este mesmo oflieial levou ao commandanle do cantão do
Oyapock o manitest? do E1m. governador do Pará. ,

GuarnecidQ o forte niamante, seguirão as tropas

a, tomar o Degracl des Canes, gistante mais de uma
legun, que foi igualmente sorprebendido, morto o
com mandante, e tres soldados feridos. Restava o
forte Trió, á margem do canal Criquefuillé, que
divide em duas a ilba de eayena. Esta bateria
melhor armarIa, do que as outras, era defendida
por milicianos, que se comportárão valentemente.
Fez-se subir o rio o cutter Leão, para atacar,
perdendo no conflicto o mestre, e des~mbarcando ,
pelo lado de terra um destacamento; os francezes,
não podendo sustentar-se evacuárão a bateria, ficando assim os invasores, na posse de toda a margem esquerda tio rio Maroni, e estabelecendo o
forte D&grad des Canes, ponto central, e que defendia a entrada que leva à capital.
Seria meio dia,. quando estas operações se concluirão. Se a essa hora em que ainda não erão
entradas todas as embarcações, oom o resto das
tropas, a bateria de artilharia e todas as munições,
os francezes, que se lIchavão em posição alta, que
dominava o campo brasileiro, tivessem atacado,
terião feito obstar o fim, da expedição: porque a
artilharia estando em boa posição, e tudo bem
disposto, sem duvida nos repellirião; mas esperár!o
pela noite, e isso os perdeu.
Os francezes dividirão-se em duas columnas:
uma que devia atacar o flanco direito da linha brazileira, e a outra a frente ·desta. Por felicidade
dos atacantes a noite se tinha tornado por extremo _
escura, e a columna que devia atailar pela frente,
pondo-os entre dous fogos, deliorientou-se POI'
causa da escuridão, resultando disto a maior confusão, e a retirada dos francezes mui precipitada e
tumultuosa, que nunca mais apparecêrão, tendo
eIles perdido na refrega i 7 mortos e os brasileiros
7 entre mortos e feridos.
Estava franca aos invasores a entrada para a capital da Gnyana Franceza, e foi demorada a marcha
nesta direcção por que o capitão Yeo, com vista de
pilhagem da sumptuosa residencia de campo do
Lfopa de transporte a bordo da suniaca Paquete, pedindo-lhe commuoicasse 8S circumstancias da tomada da
escuna Petite Adele, etc.
O officio em resposta contém que, vindo a sumaca
Paquete do rio Oyapock para o de Aproak a 23 de Dezembro, As 9 horas da manhã, appareceu a dita e8cuna
na - foz deste rio da banda do sul; a eSCUlla General Ma,galhãe8. que a vio primeiro, mandou duas lanchas a reconhecê-la, e que sendo franceza içassem as velas para
signal.
'Logo que as lanchas se approximá.rão os francezes Ihe8
fizerão fogo com mosquetaria e um tiro de peça; estas
pretendião refugiar-se á escuna donde sahirão, enio ()
podendo realizar, porque nàO lhe foi possivel alcança-la..
vierilo ter á. sumaca do commando delie capitão.
Este, não querendo perder occasião, fez signal á escuna
pedindo coadjuvação, mas não lhe foi respondido: portanto foi-se ao inimigo, atacou-o e apresou-o, não sem
opposição. Para conseguir esta preRB' leve a sumaes qua
tirar do porão com indizível trabalho um obuz; este
com duas, peças de seis que tinba a embarcação elfectuoll
a empreza.
'
A. escuna içou ao principio bandeira americana; lIjag
depois se verificou ser franceza e se apresou das 5 para
as 6 da tarde. Concorreu toda a guarnição (131 pessoas)
.
para a tomar; mas distinguirão-se varios, etc., etc.
B' assigriado pelo capitão de granadeiros Joalluim Ma,.
DoeI Pereira Pinto.
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governador de Cayena Victor Hugues, sita na margem direita do rio Maroní, quiz atacar um destacamento de 60 homens que a defendia, e que de
nenhum modo podia ser nocivo ás aspirações bra-ileiras: deu o ntaque e afugentou o destacamento
com a perda de 15 homens dos que levou; mas as
embarcações que Jevárão de sua confiança voltárão
bem replectas dos muitos ronbos que fizel'ão os inglezes.
No dia 8 de Janeiro de t 809 principiQu a marcbu
para (j intel'iol' da ilha, tomando posiÇãO as tropas
no sitio de Beaul'egard, e don'de se fez as amraças
ao govemudol' de Cayena, que pedio um armistício
que lhe foi concedido para se ajustar a capitulaoão,
trocando-se refens.
No dia n, neutralisado o porlo francez deBorda,
foi aqui posta por Victor Hugues, disculida por
elle, c pelo tenente·coronel ManoeI Marques e capitão'reo, a capitulaçãO, que foi assignada pelos contratantes no mesmo 'dia 12 de Janeiro, como se
verá dos officios c documentos que o tenente-coronel Manoel Marques remetteu ao governador do
Fará, dando conta das operações da expeclição e de
seus actosn.

Bt

Depois da ?apitulação do dia 12 .p~zerã?-ie em marcha no dla 13 as tropas expedlClOnarJaS para .
irem tomar posse da praça de Cayena; mas estando
~llas em um arrabalde chegou um portador expl'esso

ou

feridas duas balerias, que defendião a habitação
fazenda de M. Hugues; para as destrui!' mandâmos enlrar
as emharcações no rio; principiou o fogo ás 4 1/~ da
tarde pela baleria em que já me acha\'a postado, pelo
cuLter Vingança, commandarlo pelo patrão-mór. chalupa
Lel1o, pelos sargentos José Antonio de Banos, de pedestres, e Ignacio Pereira, de artilharia; escnna Invencível
Menezes, pelo tenente Mikiles; barca n. i, pelo forriel
;Bel'Dardo Antonio, e n. 2 pelo sargento João Gonçalves
Corrêa Guimarães: ás 6 bora , vendo eu que diminuia o
fugo inimigo, mandei J 50 homens de desembarque em
moutarias para se senhorearem dos postos; conseguirão,
porém, pôr os inimigos em fuga lotaI, desmontarem as
lJeças e destruir os reparos.
I
ti A's 7 horas, quanrf<Y tudo se acha.va em movimento
e a tropa quasi toda dividida pelos dilferentes postos, fui
atacado naquelle em que me achava pela retaguarda da
parte da ilha; as guardas avançadas, composlas, a principal de 80 homens, r.ommandados peló tenente José Leitão Fernandes, e uma peça de campanha pelo tenente
Cbu eauneuf, sustentArão o primeiro fogo; marchei logo
em seu soccorro com II gente que me restava, e outra
peça comandada pelo tenente Francisco Marques; a
n ( llIm. e Exm. Sr.-A minha ultima car(a de 5 de tropa que havia passado Aoutra parte, pensando nfio haJaneiro "nnllllcia a Y. Ex. a minha sahida do Aproak e ver mais inimigos, voltou com \'elocidade, e, lendo-se
o ~ojecto do ataque de Cayena, combinado entre mim e feito um fogo vivissimo, tauto de artilllal'ia, como de
o capitão 'teo; resta agora relatar a V. Ex. a conclusão mosquetaria pelo espaço de quasi 2 horas, foi denotado
dos nossos sl\cr.essos na Guyana, e o inteiro cumprimento e posto em fuga o inimigo, deixando 6 mortos sobre Q
das respeitaveis. ordens de que V. Ex. foi servido encar- campo e havendo 30 feridos.
« Eu vi nesta acção com prazer que a nossa tropa se
regar-me.
a No dia 5 de Janeiro embarcou a tropa do meu com- portou com um valor extraordiuario; cada um de per si
mando, fic<'lndo no Aproak 70 homens, tanto sãos, como desejava assignalar-se, e eu não devo omiLtir que, vindo
enfermos, commandados pelo capitão Luiz Antonio José a faltar os cartuxos aos soldados por se terem consuSalgado, pelo tenente Francisco Antonio Pinto (encarre- mido os que havião nas patronas. o ReI'. padre capelfão
gado das munições de guerra e bocca) e pelo alferes Flo- pôz um cunllete delles sobre as cosIas e foi levar-lhes
pelo meio do fogo.
riano José da Costa.
a No dia 6 ancorámos ao largo, na emboccadurn do
« No dia 8 re<lpparecêrão os inimigos sobre as baterias •
rio, e d'alli marchou o capitão Yeo com 300 homens, 200 que defendião a habitação de M. Hugues; !\fI'. Maclester
granadeiros do meu commando, e tOO das guarnições da foi enviado como parlamentario :tü commaoda.nte dellas ;
fragata e brigues, e uma das nossas peças de campanha, sendo, porém (r.ontra todas as leis da guerra), recebido
commandada pelo capitão Azedo; em pequenas embarca- com fuzilaria, o commanu...nte Yeo, em consequencia
ções, com o o projecto de desembarcar no rio ~1ayori da deste aLLenlado, marchou sobre ellas com toda a sua
j5arte da ilha; isto se elfectuolI da roei!! noite para o dia gente, 50 homens nossos e uma peça de campanha; le7; l1'um:l bateria denominada Diamante, de duas peças vou as baterias a gollles de sabre, põz em fuga or 'nimide ferro de 24 e uma de bronze de 8 : nesta bateria forão gos, e, qllerendo persegui-los por uma grande estrada,
!Dortos dos francezes o capitão-com mandante e 3 solda- encontrou nella tres cortaduras, defendidas por ~ peças
dos; prisioneiros 1.6, inclusos 3 feridos; o resto fugio : de campanha; venceu ain'.!a estes obstaculos e tomou as
da nQssa parte foi ferido mortalmente o commandante da peças; il este tempo enviei-lhe mais 50 bomens com o
tropa logteza, que morreu no dia 9, e 3 soldados tambem alferes Morada, bravo, que cumprio valorosamente e
inglezes: o capitão Joaquim Manoel, com t40 homens, decidio.
( MI'. YeQ. fez pôr fogo a toda a habitação de M. Humarchou immediatamente por terra a atacar o Degrad
des Canes, outra bateria de duas peças ete 8, de bronze, gues, assim como ao posto do Trió, em razão da reitedislanle desta pouco mais ou menos uma legua e guar- rada resistencia que fizerão. Nesta accão foi ferido gravenecida por 37 homens, dos quaes moneu o commandante mente o patrão-mór por uma bala ile melralha que lhe
atravessou o beiço inferIOr: acha-se, porém, melhor e dá
e um soldado; os mais em fuga.
Na manhã do referido dia 7 desembarquei eu com o esperança de um prompto restabelecimento. Na relaçãoresto da tropa no Diamanle, a tempo que chegava uma inclusa n. 1. verA V. Ex. os individuos debaixo do meu
parLe do capitão Joaquim Manoel, dizendo que era pre- coC\?mando, que forão feridos nestas difTerentes ,acções,
ciso reforçar o posto do Degrad dcs Canes, .onde se assim como daquelles que mais se distinguirão, posto
aehava, porque o inimigo trabalhava em formar balel'fRs que geralmente nenhum se póde laxar de cobardia.
da parte oPllosta, e já tinha duas estabelecidas; marchei
( Eu não tenho termos assás expressivos e forte~ com
Jogo cam uma pequena guarda a reconhecer os postos, que possa exprimir ii Y. Ex. o quanto incessantemente
por on()e podia seF atacado, e erdenei /lO major Palmei- nos tem ajudado, e os serviços importantes que tem feito
rIm que conduzisse a t-ropa para aquelle posto em que eu ao ~osso soberano a gu~rniç~o.da fragata ingleza ; a inme estabe)eci, porque elle proteje um dos caminhos de trepidez, o valor o mais dlstlllr.tO os guia em todas as
Cayena; ulli se ajuntou comigo o capitão Yeo, e assenlâ- occasiões, e seus dignos officiaes, infatigaveis, não se
mos de mandar encravar a arlilharia de ferro e destruir a poupando a trabalho algum, se têm achado sempre â
bate~ia do Diamante, o que (oi logo executado.
testa delles nos mais perigosos encontros.
te AInda nos restara da mesma margem do rio um
C( Achando-nos, pois, senbores de todos os pontos forposto de duas peças, o Trió, e da margem opposta ás I'e- tificados, ~Ile defendião o·desembarque na ilha de Cayena,
{J
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de Victol' Rugues, pedindo que se não fizesse entrada nesse dia, ·porque a sua guarnição estava
toda embriagada. Tiverão as tropas brasileir'as que
esperar nesse ulTahalde duranle a noite, e as rondus '1lH: vigiavão as praias prendêl'ão a cquipagcm

de um escaleI' e um omcial que nelle vinha. Era
MI'. Bernard, chefe do batalhão e ajl<dante de 01'dllns do governadol' Victor Hugues, que tinha sido
mandado á França a pedir soccorros, e os trazía,

.

-------- ----------

sões, organisei uma junla provisoria, composla de oito
de i i cantlões tornados em dous dias, e nfio nos reslando dos principaes habitantes, cuja constituição, ,Ieveres e
mais inimigos a combater nesta parte, resolvemos, eu e condições, verá V. Ex. na ordenança n. 7, pela qual a
'MI'. Yeo, ir tomar no inlerior uma posição vanlajosa, e inslllui e creei.
(I As sabias ordens e determinações de V. Ex., que anpor isso marchei com a minha tropa no dia 9 a postar-me
na habitação de Bourgarde, situa.la sobre uma altura, ciosamente espero, me eeclareceráõ sobre a marcha que
donde podia interceptar toda a l'ommunieação com devo seguir no governo desta colonia emquanto V. Ex. fôr
Cayena, lendo segura retirada no caso de ser atacado su- iiervido que eu o oecupe, devendo assev('ral' a V. Ex. que
pelo genio activo e indurtrioso dos habitantes, e pela sua
periOl''lJe!Jtc.
" Nesla marr.ha de quasi duas lcguas, feita debaixo de assiduidade na agricultura, ella é uma aequisição imporum sd ardenlissimo, eu me enchi de prazer e lernura tante para O nosso soberano, e igualará, se nãú exceder
vendo o valor, ~ constancia e a obediencia da nossa tropa em opnlencia, ás oulras colonias da America, se a liberlevada ao ultimo grão; o soldado, extenuado de fadiga, dade do comrnercio e uma paz duravel a deixarem restacoberlo de sUDr, carregado com sua espingarda e com 50 belecer LI os eboques destruidores que lem sofTrido.
(l Deos guarde a V. Ex. Cayena, 2i lle Janei 1'0 de 1809.
cartuxos embalados, trazia ainda ás costas as munições de
arliltwria e puxava pelas peças; islo admira lanto mais, -111m. e. Exm. Sr. tenente-general José Narciso de Maque elles não tinhilo largado as armas e cessado de lra- galhiles de Menezes, governador e capitão-general do
balbar os dias antecedentes, lomando sempre ã pressa a Estado do Pará e da Cuyana.-O tenenle-coronell\lanoe\
Marques.
nulrição lIecess. ria.
({ FicArão fcridos DOS dilferenles combales 8 sol(I Estando
estabelecidos na referida posição, enviámos
como padawelllanos ii l:ayena, no dia 10, l\lr. l\Iaclesler J"dos. "
e o tenenle Mikiles, com a somação ao gOI'emador, que
por copia n. 2 remello inclusa (*) a V. Ex. ; respondeu Capitulação propusta pOI' Id. Hugues, official da LegiãO
com u carla aqui tambem junta n. 3 ("'). Em consequende Honra, commissario de S. Al. o Imperador ~ Rci,
cia della tivemos uma conferencia no dia H, em que se
commandanle em Cayena e na Guyalla France;p., e
tralou da capitulação, e pedindo-nos p~la carta n. 4 (***)
aceita pelos Srs. lame.ç Lucas Yeo, capitao de mar e
lhe dissessemos se o systema de libertar os escravos era
guerra de S. 111. Britannica, commandante das f07'Ças
na conformidade das nossas instrucções; respondemoscombinadas illglezas e brasileiras, e Manuel Marques,
lhe com a' carta n. 5.
ca'vaUeiro da ordem 'militar de S. Bento de Aviz, teEm 12 de Ja(leiro foi feita a capitulação uo posto avan?lente-corollel chefe e director do cm'po de artilharia do
çado de Bordá, e nella verá V. Ex. que eu me cingi lit;ePará, commandante da vanguarda do exercito brara1mente ás instrucções que V. Ex. foi s('!'vido da~'-!!'!e, e
sileiro.
que não exigi oulras vantagens que as de.segurar a possessão desta colonia a S. A. 1lo o Principe Regente, nosso
senhor.
(( Ainda que os postos avançados forão lomados â Corça,
(I
art. i n foi exaclamente cumprido no dia ih, em que e que o commissario do Imperador e Rei esteja reduzido
eu entr'ei com a minha li'upa nesta cidade e fiz arvorar a com l1 sua guarnição á capital, elle deve aos sentimenlos
nossa bandeira, solemnisando este acto com uma salva de honra, que sempre o tem distinguido, ao valor e á
de 21 tiros. A lropa franceza embarcou logo para bordo boa conducta do~ officiaes e soldados do seu commando.
das nossas pequenas embarc~ções, que são ao lodo 593 á adhesfio dos habitantes da colonia para com S. M. o
~umprimento aos arts 20 ImperadO!' e Rei, deve declarar altamenle que se rende,
llOmens, e para se dar o dev
e 3° faz-se preciso que V. Ex. envie aqui as embarcações não tanto á força, como ao $ystema L1esu'uidor de Iibertal' torJos os cscl'avos(') que ~e declar'u\ão pelo inimigo,
compctpnles.
'" Oi' negros, a quem se dl\via a Iiberdqde, l/lmbem se I e de incendiar todas as habilações e poslos em que havia
embal·cdrão. Achou-se 1HI praça muila artilhada, porém resislencia.
" Que o commissario do Cmperador, commandanlc em
quasi toda desmontada, e muito poucas munições de
guerra. Ejco invenlariundo todos os difTerentes artigos cbefe, depois de ter vi 'lo o incendio de muitas habitaque nos vierão il mão. Sendo necessario velar na segu- ções, especialmente da sua, a mais consideravel da colorança interior, polida e lranquillidade da colonia, e não lIia, linha attribuido isto no priucipio aos aconlecimentos
tendo a quem encarregasse estas importantes commis- da guerra; que a desorgaOlsação das officinas e a liber-

°

(') A somação se reduz em subslancia ao sE'guinte : havendo
S. A R o Príncipe Regeote de Portug~1 ol'dr,n~do a conqui.ta
da Guyana Franceza pelas razões allegadas no manifesto junto,
e unido para esle fim fon;as maritmlas e terrestres mais que
suffki.'ntes, já conquistámos os cantões de Oyapock e de
Aproak, e oulrosim lodos os postos fortificados que impedião a
entrada da ilha do Cayroa, podendi> nós entrar nessa Cd tJi!..!
ou V. Ex. queira ou não, e pois não póde esperar soccorro
neI!.! de' mar, nem de terra; propõmos a V. Ex. que se renda,
porque, evitando inulil elfusào de sangue, obterá termos honrados, que nós saberemos cumprir.
("') Pede suspen':ão de hostilidades por :a horas, e um lugar
onde elle peçól algumas explicações que lhe são necessarias, e
igu"lmente faça algumas propostas.
("') Pergunta se com eU'eito faz parte das instrucções recebidas do Príncipe Regente, nosso senbor, a desorganisação das
officrnas, e a liberdade que nós coneediamos aos escravos, porque este modo de guerrear em colonias era desconhecido até
aqui por ser de5tructivo da povoação branca, ao que res{Jondem os commandantes pela affil'mativa, dizendo que este proceder acabaria logo que a praça se rendesse, conservando-se e
protegendo-se as propriedade; com desvelo. •

n Este artigo, cm que o commandanle da Guyana Franceza
quer dar por causa de capitular a aesorganisação dos serviço
e companhias dos escravos, em virtude de concedllrem os 1'.001mandantes brasileiro e inglez a Iiberdarle <iqueill's que se união.
ás forças cOfQbióadas, e referido com a costumada falsidade
franceza, sendo admiravel am.o os commandantes brasileiro e
inglez consentiriio que o comnoandanto l1ugncs allribuisse a
S. A. R. o Principe Regente, nosso senhor, ordeus que S. A.
Real não bavia dado, merece aqui ser cooteslado.
S. A. R. o Principe Regente, nosso senhor, nfio deu outras
ordens ao governador e capltão-gl'oeral do Pará senão que atacasse Cayena F a GuyaM; e unindo-se por um feliz accidente a
esta expedição o valoroso capilão Yeo, com a pequena fragata
do seu commando, prestando-se elle de bOa vonlade a acon,panhar a expedição e a eommandar a força maritima, não lhe forão dadas outras ordens senão que atacasse Cayena. E' bem conbecido. e infelizmente praticado. que, pelo direilo da guerra,
se póde e deve fazer ao inimigo lodo o 1l1:l1 possivel enoquanlo
dura a resistencia. Debaixo destes priDcipio~ os dous valorosos
com mandantes da expedição derão a liberdade aos negros qUll
se incorporárão ao nOS50 exercito, e isto lhes era lICito, náo só
pelo direito da guerra, mas porque liugues tinha obrigado os

I

DAS CONSTlTUIÇOES

143

consistindo e]]os ,em 200 homens de tropa, muniAo romper' do dia achon-se a frtlg'ata frtlnceza
ções de g'UOl'fa o de boca, vindo tudo a bordo da fundead,a ao alcance da corveta Gonfianra, e dos
fraga la Sal'pon, commanda9a pelo capitão Laballo.
t~ção'

dos escravos lhe tinhão parecido arbitrios momentaneos, mas que, certi!i,cando-se por escriplo que os SI'S'.
omciaes inglezes e portugueze obravão em \'irlude dils
ordens de S. A. 11eal, querendo salvar a colonia de uma
destruição tolal e conservar a seu aUlruslo amo l'ass<lllos
que lhe derão tanta provas de adhesão e lidrlidadr, o
eommissario de S. !II. Impel'ial entrega a colollia ás furças de S. A. H. o Principe Regente, com as condições
seguinte.s :
•
l( L' A ~uarnição sahirá da praça com as armas, baga,zem e todas as honras da guerra.
~ « Os officiaes conservaráo as suas espadas e os officiaes
superiores os seus cavallos; ella deporÍt as llrmas e se
übriga a não senil' por espaç.o de um anno contra S, A. R.
o Principe Ilegente e sells allilldos.
« 2.' Dar·se-hão embarcações ~l custa de S. A. o Prin,
cipo Rr-gcnte para tl'ansportar directamente á Fran~a a
guarnição, os omciaes ch'is e militares, todos os empregados no serviço, com suas farnilias e elfeitQs, o mais
depressa possil'el.
(( 3.' Dar-se-ha igualmente uma emhar~ação commoda
para transportar á Frant:a o commissariü do lmperadol',
commandaotc cm chefe, sua familia. seus officiaes, seu
~equito e elfeitos, o chefe da ad:ninistração ordenador, o
command<lnte das tl'opas, o illsflector e o commandante
da ilrlilbaria, com as suas familias.
l( li.' Será concedida uma demora conveniente aos Srs.
offieiacs que têm propriedades na colonia para terminar
os seus negocios,
« 5.' Os arsenaes, "aterias e todos os objectos de arlilharia, sala de. armas, armazem de polrura, armazem
de viveres, serão entregues por inventario e no esrado
em que actualmente se acllão, e indicar-se-ha onde estão todos os objectos.
C( 6.' Todo
os negros escravos de um? e de outra

parte serão desarmados e remetlidos para as suas habitaçõl's,
(( Os negros fl'ancezes, que os commandantcs de lerra
e mar de S. A. o Prillcifle Regente admitlirilo ao serviço
rlUlante a guerra, c a quem derão a liberdade em virtude
d~s SuaS. ordens, serão mandados para fÓl'a da cll!onia por
nau poderem ser pal'a o futlll'O mais que um objecto de
perturhação e disclIl'tlia.
(( Os comm:mdantes se ohrigiio, seguade as suas pro~es.sa_s, a solicitar de S. A. R. o PrincipI' Itegellte a subsIltlllçao de oulros tantos ('scravos ou uma indemnisação
a favllr dos habitantes a quem pertellcem,
(( 7.' Os papeis, planos e outras cousas perlencantes á
('ngenharia serão igualmente enlregues.
(( 8 • Os doentes, e feridos ohrigados a ficar na colonia, flodel'a~ sahir della com tudo quanto lhes pertencer,
qnalldo ostlverem cm estado de o JazeI', c entretanto seIão tralados como até aqui.
cc 9.' Serão I:espeitadas as propriedades par!iculares de
qua!~uer e?!JPcle e natureza q IIC sejão: os habitantes poderao dispor dellas como até aqui.
(( 10. Os IJélbilarítes da colonia conserl'al'ao as suas
proflriedades e poderáõ residir nellas, conforlllando-se ás
ordens e fÓI'mas cslabf'lecidas pela soberania debaixo de
que ficão. T~rão liberdade para vellder as ua~ propriedades, e rellrar-se na época que lhes conl'ier sem que a
isso se lhes ponha obstaculo.
(( H. As leis civis, COllbllcidas em França pelo nome
de Codigo Napoleão, c que estão em ligar nesta colonia,
serão seguidas e executadas até LI paz entre as duas nações. Os magi:trados não poderáõ decidir !.obre os interesses entre os particulares que não seja em virtude das
ditas leis.
(C 1.2. As
dividas reconhecidas pelos particulares durante ou _ante~ .do tempo dett:rminado pelo al;tigo precedente seral) eXigidas conforme as bases estabelccidas por
este mesmo artigo,
J
(C 13. Os
papeis concernentes ao governo e matriculas
da tropa serão levados pelo quartel-mestre.
IC '!lI. D.osejand.o consel'v.al' a plantilção de especiarias,
chamada la Gabrtellc, 1.'111 torJo o seu explendol' e agriculéullnra, fica estipulado que não se destruirá nenhum
d'U
I
e I cio nem p antação, ar, Ilres ou plantas; mas conserlar se-ha no estado presente, tal qual se entl'cO'a aos
commalldanle de S. A. o Principe Rrgenfe.
o
"i5. Todos os papei dos armaí'.('llS, de inspeccão, de
dominio, toda e qualquer resIJon abilidade, se de'iorá.no
r.arlorio ou n'outro lugar ajustado para se rrcorrer a
elles quando rôr preciso, Tudo ficarei debaixo d~ sello dos
dou_ gOI'eruos e á dispusic.ão de S. M. L e lIeal.
(C 1.6
A presente capitulação será feita naS tres Iinguas e assignada pelos officiaes estipulantes. Postos aVançados de Bourdtí, a 1.2 de Janeiro de 1.809. (As ignados)
-Victor Hugues.-James Lucas Yeo. -".Janoel Marques. »

enhorcs a darem-lhe uma' parte dos seus escravos(') para os
armar; e, qoando Hugues vio que não podia resistir ao valor
das nações combinadas, fez enlào esta pergunla aos dOllS com·
mandantes para os embaraçai', ~ elles, respondendo muito bem
que logo que Rugues se rendesso cessaria lodo o mal de que se
queixava, ajuntiJ.rão inadverlldamente que obravào assim por
ordens de S. A. Real, o que era falso, e antes podião dizer que
obravdo pelo direitu da guc1'I'n, que permitte fazer ao inimigo
todo o mal, muito mais porque Hugucs linha flrmadu os escravos, e por consequencia em taes circumstancias dal'-Ihes !Iberdade era o mesmo que pagar bem aos desertores do exel'Clto tio
seu inimigo. Eis-aq:Ji bem respondida a arLiliciosa e caluumniosa accusaçào de Hugues quanto 1\ liberdade dada aos escravos que se unlao ao exercito porLuguez.
Emquanto ao incendio e devast.ção da babitações, particularmenlll da sua, Hugues esqueceu-se de dar li vcrd·ldeira I azão, e foi que, havendo·se da sua faz~nda alir~do duas vezoes
. contra o parlamentarlO, que o exerCIto combJOaJo lhe man-I
dava, mereceu por c te facto atroz e digno da falta de re"peito
dos francezes, para com lodos os uso que prescreve a bumani- Nota.ç que ,çc fazem necessarias a algwl artigos deste t1'Udade, o 6evero castigo q'!e, depois de t0J!1ado o lu~a.r, se deli ad
tado ~ que deve1n acompanha-lo, segundo (L 11ltima
l1!e mo e aos eus bablt~ntes. Eis-aqUi o ~erdaaeIro ponto de • sancçao do gOt'e1'lwdol' e capitão, debaixo de cuja 01'vista em que se deve con Iderar e-ta a SC!Q:<l0 do c0!Dmandante
dem i'11lmediala se procedeI' na opcracões contra a
H~gu~, que os commandanles da expedlçao descwdadamente
GU1jana Fmnceza.
•
delxãrao pas_ar.

n cc Sendo preciso pela circumslancias actunes que se forme (( José arci:;o de Magalhães de ~Ieuezes, do conselho
um C01:pO de negros, arbitrio já adoptado em todas as colonias, do Principe Regente de Portugal, commendador da 01'os Srs. habitantes queirão mandar negros de 18 até 30 annos, dem militar de Aviz, tenente-general dos reaes exerciLos,
que sejão fortes, "içoroso , caçadores, domesticos e todos ladi· gQvernadol' e capitão-general do Estado do Grão-Pará e
nos, emllm, os ma!s intelligente se não qu.i~erem que I'hos tor- nin- egro, elC.
nem a mandar p. sua custa, com um ofl1clal d~ gendarmerla,
IC l'!lodo-me sido presente a capitulaçliO proposta por
afim de tornar entre os. seu escravos os qu~ se Julgarem cap~ -, M. Victor Hu"'ues omclal ela Legião de ll"ura commiszes. Os escravos sobredllos que ficarem mutilados, ou se percao
"d S
<>,
•
d'
pelos acontecimentos da guerra, serão pRgOS a seus senhores; sallo e . 111, o lruprrador e Rei, ~ommal\ . ante em chefe
os que se distinguirem em qualquer occasião obteráO a sl\B li· de C~yena e Guyana Franceza, aceita e aS-lgnada a 'J2 de
bel'dade, e seus sel)hores serão indemnisados, etc. Carena, 21 Janeu'o do. corrente anno pelos commandantes das forças
de Dezembro.-Victor Hugue . II
de mal' e terra, qne, debaixo das minhas orclens imme-
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brigues Voad01' e Infante D. Ped1'O. Estes, ainda fl'agata francez"J. porque a maior parte da gente que
que superiores em boccas de fogo, temião-se da os guarnecia ll1lha desembarcado para ajudar as
diatas for[o encarr('gndos do ataque e conquista daquella
colonia, e nflo obstante a dila conven<;ão e asslgnatlll'a,
paril que os tinha autorisado em lermos geraes, e segundo
as fórmas em semelhantes casos ordinariamenle observadas, reservando-me comtudo a suprema autoridade de
que me julgo legitimamente munido pelas reaes ordens,
pela inteira e cxclu iva direcção de todos os moviménlos
praticados pa dilu conquista, para fazer a respeito du
mesma capitulação as addicções e declarações convenientes, tanto pelo que pertence á intelligencia e conceito publico, como á dignidade e interesses do meu augusto soberano, hei por bem a1dicionar e declarar o seguinte:
« LO Que dando M. Bugues, entre as causas que o
obrigArão a render·se e a tratar daquelle accommodamento. o ter visto incendiar muitas habilações, principalmente a sua, a mais consideravel da colonia, é de
crêr que não estava informado dos motivos que para isso
altamente concol'1'erão, e que os dous contratantes se havião esqucido trniliem de que a dita habitação fortificada,
e que obstinadamente defendia com artilharia e infantaTia a penetracão das nossas tropas por aquelle ponlo, (ôra
mandado em'parlamentario 02 commandaute da fragata
ingleza ~lr. Maclester, e não obslante este caracter, recebido alli, CGiJtra totlas as leb tia guerra, ás repelidas
descargas de fuzilaria; que por consequencia desta illfracção, sendo aquelie posto então levildo a golpes d~ sabre e posta em fuga a tropa que o defendia, teve de solfrer
por consequencia o destroço que sobre si desafiára, segundo encontro nas parLicipaçõlls ofliciaes que se me dirigirão, e no detalhe das opera«;ões e combales, que tiverão lugur nos dias 7 e 8 do sobredito mez.
« 2.0 Quc a condição do 10 artigo, em que a guarnição
se empenha a não servir contra S. A. o Principe Regente
e seus alliados durante um anno, deve entender-se este
prazo a contar desde a época em que a mesma guarnição
entrar nos domínios de S. 1\1. o Imperador e Rei no continente da Eu-ropa, havendll tambem de contar-se indubitavelmente com toda a possivel brevidade na execução
.
deste arligo pela nossa parte.
(( 3.0 Que os arts. i i e i2, tendo a unica intelligencia
de que aos habitantes da colohia se lhes conceda a manutenção e formulas pa administração das leis eivis, debaixo
das quaes até se lhes administrava a justiça, é igual:plente bem entendido que todos os' processos e julgados
serão em nome do Principe Regen~e de Porlugal, como
~eu soberano, pelo absoluto dominio que justamente lhe
-devolve o direito da conquista e o das armas, não podendo nunca, pela conhecida prepouderocia destes principios, deduzir-se qualquer interpretação litteral dos
ditos artigos que se opponha iI toda livre acção em que
fica o mesmo augusto Senhor, de ampliar ou restringir
o que lhe'parecer conveniente a respeito dos seus interesses e daqUl·lIes dos seus nobres sujeitos.
~ {J. o ,Qne o ar!. i6 deve ser comprehendido na declara cão aeima sobre os arLs. 1. i e 12; elle, regulado pela
mesma essencia daquelles plincipios, fica á aLsoluta disposição de S. A. n. o Príncipe Regente.
« 5." Que de nenhuma sorte convenho na ultima condição do arL 1.5 emquanto diz « á di .posição de S. M. I.
e Heal: )) naquella colollia nada pôde nem deve ficar á
outra disposição que não seja a immediala, entretanto
legitima e indepellllente, do Principe Regente de Portugal.
« E porque sómcnle debaixo dos comprebensivos termos das supra.escriptas declarações se deve conceber, e
ter a sua elfectiva validade, a accordada capitulação, ordeno ao commandante da vanguarda das minhas tropas,
goveruador interino de Cayena e Guyana Franceza. uma
,das partes contratantes da mesma capitulaçã!l, que, fazendo oflicialmenle apresentul' ao ex-governador M. Viclor Bugues esle supplemenlo a eUa para sua ultima e decidi~a intelljgencia, igualmente o mande imprimir da
0

\
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mesma sorte, e no mesmo numero que o forão e forem,
na impressão da cidade de" Cayena, os exemplar,es da .referida capilulação, pois que com ella develll igualmenle
circular j elle, debaixo .1a minha uuica assignalura l vai
autorisado para fazer constantes as justas, decentes e poderosas razões, com que eu só podia convir naguelle tratado, leva-lo â presença do lTleu augustissimo soberiln.Q,
e pôr nas vistas ou consideração publica tanto aqueJ1e,
como este papel diplomatico, que, dehaixo da mesma con-.
dição do art. 16, será feiLo e commnnicado nas U-es li,nguas ulli contempladas. Palacio do governo na .capilal do
Pad, 17 de Fevereiro de '1.809. (Assignàftol-José r\arciso de Magalhães de Menezes.
.
,
« Referendado por mim secretario interino do governo
Geraldo José de Abreu. Regislrado na secretaria do governo no livro competente. Pará, 17 de Fevereiro de 18'09.
-l\breu. ))
Copia de 'Um offic'io diligido pelo tenente-coronellllaooet
tllarques, c01"llllanda-nte em Cayenq, e governador interino da G'uyana, ao E:X'TIl. governador do Pa1·á.

(( lIlm. e Exm. 51'.-0 governo l'rancez, cm consequen.
cia de uma representação do gcneml Hugues, fez partir
de diversos portos de Franca duas corvetas, e uma fragata denominada O Topa:;io, com tropas e provisões de
guerra e bocca para esla colonia.
•
« A fragata, de M peças, tendo a bordo 106 homens
de desembarque e 1.400 barricas de farinha por conta
do governo, appareceu .á vista da Confiançq, e pos b~jgues
a i3 do eorrente, e vl1ldo á terra no mllsmp dia em um
escaleI' M. Bernard, tenente-coronel ajudante de calD{lo
do general tIugues, foi preso no Degrad ~es Cannes palo
nosso destacamento; e percebendo-se que elle linha deitado alguns papeis fóra. á beira do rio, procurárão-se
cuidadosamente, e ainda se acharão os que inclusos remetlo a V. Ex. por copia.
« Este ajudante de campo, como chegou quasi ao
mesmo tempo da capilllla<;iJO, entrou nella como os oulros
ofliciaes e deve acompaniar o general pal;a a F.~·ança. iÂ
fragata escapou-se e já uflO apparece, e supponbo que,
ou ella está fundeada nas ilhas do Diabo (oMe já esteve
li esquadra de ~eronymo Bonaparte), ou, em vir'LUde 'dp.s
instrucções que traz o commandante, iria fazer a sua descarga em Guadalupe ou Martinica; porém não tqrdaráõ a
chegar as duas corvetas que fallão.
« A fragata Confiança e os dous brigues, não,p!}dendo
aqui entrar em segurança. ficárllO'ancorados 'ao largo,
onde o máo fundo e as tempestades frequentes nesta estação, lhe destroem tiS amarras e ferros; por este motivo
não podem aqui existir muito tempo, e eu, não tendo á
vLta disto quem me guarde o mar, rogo a V. Ex. queira
endar-me mais tropr. para guarnecer os pontos de des·
embarque, o qtlC não posso fazer só com as forras que leIlho, e já muito diminuidas pelo grallde nnDlero de ~oen
tes, consequencla infallivel dos exces ivos e penosos trabalhos que tenho lido.
« Na rela«;âo. aqui juuta ver,í V. Ex. o estado da força
total da tropa de linha que defendia est" colollia; havia
tambem 1.00 milicianos habitanles em armas, que f!irão
desarmados e despedidos na época da capillll3Ção, assim
como os negros escravos, cujo numero, entr1in~o os qQe
erão occupados nos dilferentee trabl,llhos, mout<lya a perlo
de 500.
(( Deos guarde a V. Ex. Cayena, 21 de J:Jneiro de 1809.
-JIlm. e Exm. Sr. teneme coronel José Narciso de 1\fil-galhães de Menezes, gov\lrnador c capitão-gene/ai r).o Estudo do Pará e da Quyana.-O ten~llte-c~r0gel )\1allQel
Marques. »
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forças de terra, e a fragata fra\lccza tambem te- composta de homens novos, ainda sofi'ria os elfeitos
mia-os, porque a maior parte da sua guarnição, ao enjôo, assim como a tropa auxiliar que vinha de
Copia em PQrtltgue::.-A' vela de{1'Ollle de Cayena, 13 de tngnp.1.p.s e inglezes, são boa presa, e o. primeiros com
•
Janeiro de 1809.
mais forte razão por navegarem contra a ordem do seu

O capitão de fragata de Sua Magestade, Topazio, ao
general Efllgues" commandante em Cuyena.
« Tenbó a honra de vos annunciar i chegada da fragata Topazw, expedida de Brest a 7 de Dezembro para
trazer tropas e provisões á colonia que commandais.
li ':f~Dho a homa de vos remeller inclusas as instrucções qUe recebi de S. Ex. o ministro da marinha, os conhecimentos dOi: dilfe1'entcs artigos carregados a bordo e
as quitações para cautela da alfandef(8.
li Os acontecimentos dos dous primeiros dias da nossa
sahida n(Js privárão de mastreaçilo e de apparelbo ; para
vos habilitar a jul~ar do que affirmo, peço-vos, generifl,
que lanceis Uma vista de olhos sobre uma copia do meu
dlario, que achareis inclusa. A maior precisilO que temos
é de vhgas de gavia; talvez que no porto de Cayena se
achem alguQ1as vergas grandes de navios mercantes que
nos possão servir. 'fambem precisamo's de 40 toneis
d'agua.
« A respeito da minha estada <!"efroute de Cayena já
providenciarão tudo as in&tl'ucções de S. Ex., e eu me re11co iuleiramente ás ordens que vós, general IDe derdes
para SUil execução.
\( Tenho a lJOnra de vos saudar com o mais profundo
respeito.
« Uma fragata e dous brigues fundeados defronte de
Cayena não permillem que eu vá á tcp-a. M. Bernard,
vosso 'ajudante de campo, m~ pedio uma embarcação para
ir 'á lerra afim de vos levar os olicios do governo, e esliero que lá chegará felizmente.
\( Vou amarar-me e fazer tudo quanto possa executar
Utp maritimo inteiramente zeloso do serviço de Sua Mag~s.tadé para arribar ouIra vez á e"Jonia,
li Tenho a honra de vos saudar com o maior respeito
(Assignado).-Lahalle.
,
, I( M. 'Bernard promelleu-me que vos havia de pintar minha situação. 9
te

Copia em portuguez das instl'tlcçl1es do ministro da
marinha franceza a M. Lahalle

governo. Vós destl'Uiteis as presas que vos cahio;em á
mãos. e que não tiverdes esperança de introduzir felizmente em nossos portos.
.. Tereis cuidado de lirar primeiro destas presas todos
os artigos que poderdes rer.eber a bordo, e que forem
uteis, ou para vossu navio, ou para a colonia a que soi
enviado mas todas as vezes que tiverdes esperança de
fazer chegar a bom pOrlu uma presa priciosa, ou escoltando-a, ou mandando-a a venlura nara Cayena, que ti o
porto mais livre d~ crnzadores('); ou f,ara qualquer
out!'a colonia, ou ernfim para a França, não deixareis de
o lazer. Isto dependerá dos acasos que vos apresentar
o estado do mar ou dos ventos, e as distancias em que
vos achardes.
« Chegando a Cayena, apressar-vos-heis a desembarcaI' a VOSS1\ car regacão, e communicareis estas instrucções a M. Victor lfu-gues, com quem vos concertareis
sobre o resto da~ vossas operações. Recommenda-se a
este chefe da colonia que vos dê todos os meios que
possa, ou para vos fornecer trabalhadorlls, afim de que
a vossa equipagem não se entregue a 11m excesso de tra1JaiiJU para a descarga, ou para fazer aquella IJguad<.
que precisardes. Vós enteudeis que quanto menos vo
de~orardes na colonia, mais ar.liva será a vossa commissão, e maior será a satisfação que lJaveis de causar.
« A precisüo que a metropole so[1'e de generos coloniaes, e as difliculdades que experimenlão os colonos
para os fazer passar á França, dicidirão Sua Magestade
a mandar fazer pelos seus mesmos navios de l?iuerra uma
operação, que em outras circumslancias liÓ <levem proteger. Por consequencia deseja-se que M. Victor lJugues
possa destinar-vos uma carregação de generos coloniaes, que receberei a abordo para a (razer á França;
mas e~ta operaç:.ão, aue não tem dificuldade nos outros portos das colonias, serú menos faci! em Cayena, onde
fundeareis ao Jargo.
l( Ha sobre estas operações uma experiencia na colonia~
sobre que 1\1. Viclor Hugues "os poderá instruir, e entender-\"os·heis com elle sobre a possibilidade de fazer
a carregação, devendo vós abandona-la se não se poder
fazer com lanla ligeireza que a fragata se arrisque fundeada, ou plJl' causa de ventos, ou por ter de se medir
contra outro navio de iguaes forças.
« Este artigo das vossas inslrucc,ões se reduz ao seguinte: seria vatajoso que a fragata poàesse vollar com
uma carregàção de generos coloniaes, ou pertencente ao
governo, ou tomadas a frete, ou por conta dos colono;
mas, resultando dislo algumas circumstancias que compromettão a fragata, é preciso renunciar á diLa carregação. No primeiro caso, quanto mais completa fôr
a vossa carregação, tanto mais feliz será a vossa corrfmissãl:); no segundo caso fareis, se puderdes, aquella
aguada, que fôt' proporcionada aos viveres que tiverdes a
bordo, e os que vos poderem prometlef os que alcançardes pelas vossas presas.
« Esrorçai-vos em fazer o maior mal ao inimigo, o
que alcançareis, pondo a maior ucti \'idade em os usso'
lIlolÍmcnlos. Sendo a vossa carregação des:inada para

li Paris, 11. de Novembro de 1809.-Senbor.-A intenção rio Tmpprallor é (Iue a fl'agata do vosso commando
chegue A cayena o mais depcessa que for possivel. Entregareis a disposição de 1\1. Viclol' Hugues, commandanle dessa colania, as provisões que estão a \OSSO
bordo, e aulrosim as recrutas, que nelle se embarcárflO.
I( A vossa carregação é preciosa para a colonia, e a
precisão da sua chegada ó urgente; por isso devereis
evitar, indo' para lá, a caça dos navios, que vos apartarem muito do vo,sso caminho, e prolongarem demasiado
a travessia: na volLa IJ1anobrareis a este respeito, segundo a quantidade de viveres que tiverdes, e os augmelJla~eis cóm tudo o que ilS vossas presas vos poderem
fornecer, afim de cruzar como julgardes conveniente, se
à marcha do vosso naviô vos promeller algum bom SIlCcesso. Todavia será preciso que obreis de tal sorte, que
possais chegar' a um porto de França antes ou no tempo
do equinoxio de Março; porque, sendo mais tárde, a sran- qúem o .diLo governo devia proteger pelos generos colonia aeza dos dias, e o estado do mar, dilO menos acasos contra que lhe Importava, é tratada como inimiga, sem prévia declaos cruzadores inglezes.-Sr. capitão Lahalle, comman- ração de guerra. Que lei respeitarão estes barbaros, vandalo~
danle da h'agala Tapazio
dos nossos tempos? Onde seria forjado o eu codigo'! No
(( Vós conheceis ó estado de hostilidade das provio~ias egoismo,.ambição e mis~nthropia.
insurgentes de Hespanha e Portugal conlra S. M. o lmConbeção os brasililJDses de que perigosos vizinhos se lil
v
r a r ã o dpela 'tg10riosa
de.Cayena;
porta, não
perador e fi el,". •.
e 18tO dIeve bas'b
ardi
para
regu
d
tconquista
d t tinhão
b dida os,
t ar a vossa,
50 um eposl o e ex 'Jrsoes e raplDas es es <ln
mas até
con d IIcla! e pl'l~mlr qua quer arfl a a a es a.s,possessoes. o mesmo asylo de seus cruzadores. Naquelles mares pouco leOs ameClcanos(), hes~anhoes, suecos, braslhenses, por- mião e se Julgav1jo mais seguros, Graças aos no sos guerreiro
.
e aos fieis. alliados lIue os ex~ilirào ! Por aHi navegará mais
Desta ordem vêrão os americanos a boa fé do governo pa~1fico .0 IndustriOSO c0D!merclante, que espalha em sua carfrancez; uma nação que nenhum preJuizo lhe tem causado, e a relra a nqueza e abundanaa.
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Fra~ça .

.SU1'pOn s~lspendeu o ferro e se fc: de vela, lOS DilAS/LEmos TOMÃO POSSE. DE CAYENA NO DIA 16 DE
e rOl ser presa dos wglezes em Guadalupe("'),
JANEIRO DE 1809 1:l PROSEGUEM EM SEU GOVERNO
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----
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Cayena é da maior importancia que consigais chegar lá.
~e achardes emharcações inimigas, quo vos impeção o
chegarr ilqllella colonia, tel'eis cuidado ao principin em
evitar o ir lá, porém voltareis outra \'ez, e farei todas
.IS Lentativas para realizar esta oprra\ão; ma. , se coot ra
qne se pôde pl'ever, róI' impossivel o alcança,lo, ireis a
IIm~ das colonias da Martinir.a ou da Guadelupc, onde
tareIs tudo o que as presente- instrucções WlS mandão
fazer em Carena.
li Emfim, não porlendo chegaI' a nenhuma destas colonias, o que é contra todas as probahilidades. ireis desembarcar a vossa gente e os vossos viveres 'em S. Domingos. Não vos I\sr.apará que, ou em Cayena, uu em
~', Domingos é <.Iimci! faze' aguada: .deveis. ponanto, ter
nella a maior economia, e vigiai em que não hoja a menor
c'lnsumação inutil deste artigo.
« Eu Iiquei por fiador perante Sua Magpstade do zelo
~ actividade, que tereis na impoltanti!nte mi ão que \'os
e conflada, e Sua l\Jagestade conta com a vllssa afTeicão,
coragem e tal('ntos em todas as circumstancias em (rue
vos acha rdes.
li Deveis,
1'. commandante, fir.ar bem pel'suarlido da
allençi.io llarlicular que o Imperador dará ao modo COIll
flue desempenhardes a comlllÍs,ilo qu(' ides a fazer, e eu
me julgarei feliz se lhe puder apn" rntar relações que
angmentem mais a conflançn e estÍllla COlO que Sua ."Ia;lpstarJe \'os honra. (Assignado)-Decres,
li Por copia, conforrrle.-O capitão da fragata de StHl
\1agestade, Topa:;ío, LahaIle. li
(~)

Gopia de 1/nl(/ carta do capita.o Yeo do S7·. Sidney
mit", mandada pel(l pri'1lleíl'O ao honrado IV. ,V.
Role.

li A hordo
do navio de Sua l\Iagestade Confiança, no
porto de Cayena, 15 de Janeiro de 1.809
"\
(I Senhor. A minha ultima carta de 26 do P;IS ado
vos confirmou da chegada das tropa brasileiras a.
Aproack.
li Em ti do corrente foi determinado pelo tonpn!p-col'Onel l\lancel lIIarques e por mim o fazer-se o desembarque
no lado de léste da ilha de Carena, em conformidade do
que todas as lropas se eml/arcárão a bO!'do das peqllena
emb-nrcaçôes, fazendo 550, e 80 marillheil;os e'soldados
·la marinha da Confiança, e um destacamento de soldado
dos brigues Voador e I!,(ante Em 6 todos ancorárâo na
bocca elo rio; de tarde eu aranclJi com 10 canoas e ql1asi
250 htlmens para me aplJs.;ar de duas baterias, uma por
nome Forte Diamante e a outl'a Grande Can, que domiaa 'ão a estraela real para a cidade de Carena.
(( 03 navio~, com o rosto das tropas, eu os deixei del),aixo das ordens do capitilo Salgado, do roador, /'om
ordem de IlIe seguil' depois do pt.r <.lo sol e ancorar na
hocca do rio Mahurie, e esperar alli até que eu tomasse
as dnas Lateria3 j(l referidas, e quando eu fizesse o signal
. njustado elle devia entl'ar pelo fio e llesemharcar com a
lOaiol' brevidade possivel.
« En cheguei á ponta Mahurie ús 3 horas da manhii
egninte com 5 canoas; as outr'ls. sendo ronceiras, n:'1O
puderão chegar. Nós então desembarcámo. elll uma bahia, que ficava em igual distancia das duas Laterias. A
maresia era tão forie, que em pouco lempo as nos$as embarcações se fizerão em pedaço.
(I Eu ordenei ao major Joaquim
tanoel Pinto, que com
11m deslacamento de tropas brasileiras caminhasse para
a esquerda e tomasse Grande Can, durante que eu, aeompanhado pelus tenentes l\ofulcaster, Blytb e nead (das 11'0pas reaes da marinha), os 51'S. Savory, Guilherme Taylor,
FardeI' e Ir\Vim, caminhei para a du'eila, cflm nma partida da Confiança, para tomar o Forte Diamante, do qual
no apossámos em pouco tempo: tinha dous canhões de
1'J e um de bronze de 9, e 50 hemen .

No dia sahhado 14 de Janeiro, pela manbil, IlpreMnlárão-s!' ~? tropa!:' portugnezas Pro frente dlL
pra('a, ondc Ja ns esperava a guarnição l'ranceza na
espl~nadil, dellUixo de armas.
, !lo fora cxp~diciooélria, por doenças que lhe inutlhsarào quasl 200 homens, desde o Oyapoek, em
Lamrnto ter que rJizel' qne o tenento .Toilo Real' (das
braSileiras), digo das tl'lIpas rellos da marinha, uu::
omcJaI. moço de todo o merl'cimento, ficlln ferido mortalmente, e lambem 1 marinheiro e 5 soldados da marinha levemente. O capitão e commat.dante francez com
3 oldados murto~ e 6 feridos.
li O major leve o m('smo snccesso : o forte tinha dou
cal~h.?es cie. bronze de 9 (' "00 homens; dOlls do inimigo
ficamo O'01'tos. A entrada do rio, estando em nosso poder, fez-se o signal, e ao meio·dia lodos estavão desemI~~rcadús. Nesta occa. ião recebi noticia que o general
"wtor lIuglles LInha sahido de Cayena, á frente de 1.000
soldados, para nos deitar fÓ1'a dos nossos postos.
li A nos~a força. sendo muito pequena para se dividir,
e,a dlstanc/a entre os dons postos gr<!nde, e só 1-2 milhas
distantes de Carena. determinámos de de~mantelar o
Fortl\ Diamante e ajuntarlIJos todas as nossas forças em
Grande Cam.
li Eu então deixei o meu ln tenente !\II'. l\fulcaster r.om
um ?esta~amel\to da Canfia71ça para fazer este serviço e
dr pOIS lllllr-se-me. Chegando a Grande Cam vi duas outras baterias. quasi uma milha pelo rio acima, dos dous
lados, a meio tiro de canhão uma da outra I1ma na margem dirúita chamada Ttió, sobre uma e~inencia commandando a anpl'a que conduz ii Cayena; a outra da
parte opposta, a enlrada da angra que conduz á ca a e
plantaçftO do rteueral Victor flllgues é evidentemente
feita de proposilo l~ara Sua defesa.
'
li A's 3 horas fiz ancorar os culers Leao e Vmganr,a,
emp~aelhados COIll ellas, e logo se seguio um combate
renhido, que dur~u. Ul;na hora; então, vendo que o calibre. nas J:eças do InimIgo é a sua posição erão !Uuito super~"res a nossa, os cuter tendo só do calibre ele 6, e
IIIUltOS dos nossos homens cahindo por causa da incessante chura de metralha, determinei de os tomar por assalto, o para isto mandei a S,lvory (o commissario) que
acompanhas, e. um. deslácamento de brasileiros', e desembarcasse na batel'ia do aeneral HU"lles e ao mesmo
tl'l11pO, encaminhando-me eu~ acompanbado' pelo tenente
B1ytll, a tripolação do meu hole e um destacamento de
tropas, brasileiras parã o de Trió, e ainda que amhos os
destar.'llllenlos Iivessem que desembarcar nas Lor.cas dos
canhõrs, qlle fazião nm fogo continuo de metralha e mos!Juetal ia, a determinada vylentia dos nossoS' homén depre"a as tomou, fazendo fugir o inimigo: cada forte tinha duas peças de bronze de 9 e 50 homens.
Apenas cste sel'\'iço eslava acabado, quando as tropa~
francezas de Ca~'ena alacárào o coronel em Grande Cam;
as _nossas tropas, estando muito divinidas, eu, por esta
razao, mandeI que todas embarcassem, e fomos para a
~;lrte ~nde eslal"~ o co!,one!, o qual, com .a sua pequena
torra, linha destnlldo o JDlmlgo, que, depOIS ne um combale.renhido de 3 horas, se retirou para Cayeua.
" Neste ITIeSQ10 tempo 250 homens do inimigo apparecClrão diante do Forte Diamanle; mas, vendo que o tenente Muscaster esta\'a preparado para os receber e persuadidos de que eIle tinha força maior do qlle re~lmente,
era, e sabendo o desbarato do seu general, s6guilão o seu
exemplo.
li Tendo-se \'isto uma peça de campanha e um morte.iro, que estavão defronte da casa prnpria do general
Vlç.tur Hugues, com 1.000 homens, para evitar a efTllsão
de sangue llIandámos dous parlamental'ios ao general
lraucez, mas l1zerão fogo sobre elles. Vendo que o inili
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destacamentos que tinha sirI0 preciso deixar guardando os pontos occupados, estava reduzida a menos de 400 homens, apeza[' de se incorporarem nas
fileil'as alguns marinheiros das embarcações de
guerra, e neste estado a. sua. linha. el'a iul'er'ior em
numero á franceza.
As eSp'ingardas depostas na esplanada forão 523,
isto além dos officiaes de patente e inferiores, e do
seu parque de seis' peças de calibre 8 e de dous
obuzes puxados por bestas, assim como os carros
de munchego e Ul'mÕes.
Desarmados os francezes, desfiJá['ãO e forào habital' os pantões que se lhes tinhão preparado, até
nos primeiros dias de • furço, em li ue erubarcárão e
seHuirão para a França em duas galeras llleL'CtLntes,
hra . d leiras, que pura esse fim tinhão vindo do
Pará trazerem a terceÍl'a expedição, que elevou a
guarnição brasileira de Ca.yena a 1.300 homens.
Desarmou-se e foi posto em parJamenta:'ío o brigue
Infante D. Ped1'0, que recebeu Victol' Hugues e sua
familia, os empl'egados da adminisl ração e outl'oS,
que do, mesmo brigue desembul'cl1['ão no porto de
l'Orient C'),

migo tinha, lido baslante perda' pelo caminho, e que as
suas lropas esla~ão emboscada: pelo mato que o flanqueavão, o lenenle 1"eo mandóu a sua tropa que avançasse com
os piqUL'S e bayonetas.
M O forte foi lomado, a casa, e o inimigo obrigªdo a retirar·se com precipitação pelo meio do mato. Em 9, umu
eminencia, chamada Béaugard, planicie, a qual commanda a estrada que vai e vem de Cayena, foi occupada
pelas tropas inglezas. Em iO, um ajudanle de campo do
general francez chegou com a resposla á intimação para
ca~ilulaJ', pedimlo UIU arlllisliqio de 2lt hOl'as para arranjar os 8rl~os.
'
« A capitulação se assignoll em i2, e em ilt a força
alliada tomou posse da cidade; o inimigo. em numero de
1100, depõz as armas e foi embarcado immedialamenle;
duzentos milicianos do paiz, que linhão sido incorporados
com a tropa de linha, entregárão ao mesmo tempo as
suas armas e se dispersárão.
« O lenente Yeo dá os maiores louvores á conducta do
capitflo salgado do Voador em o posto que lhe foi dado,
e t'lInbem ao tenente J. P. Schultz, e toda a esquadra bl'a!liteira. Ao zelo, valentia e incansaveis esforços dos lenentes l\Iulcasler, BlYLh e Head, me allribue uma grande
parle do successo, Os tenentes Blyth e Heall ficárão feridos; o u1Limo· mortalmente. MI'. ~avory l'hompson, Larque, Taylor e Forder,ão mencionados cm lermos da
maior recommendação, como tambem o s:io MI', Snvinand Silvestre, guarda marinha e cirurgião.
M A' judiciusa manobra de MI'. J, Acolr, pilaI o, o qnal
eslava encarregado da Confiança, o tenente 1"eo allribue
o não poder a frugala Topazio reforçar a guarnição de
Cayena.
ti A Confiança teve 24 mortos e ferido: ; os brasiieiros
i morlo e 8 fel'idos, e os [rancezes 1. capitão e 15 60ldados
murtus, e 20 feridos. li
(*) O lenente-coronel dtL conta ao gellcral José _ al'ciso'
da sua conducla do modo seguinte:

« 111m. e Exm. Sr.-Em 12de Março pas ado recebi pelo

10 tenente José Joaquim da Silva, commandante do bergalllim
« Aurora Resplandecenle II o ol'licio de V. Ex., em data de 23

A guarnição f!'anceza era IDul com mandada, e
Victo!' Hugues só curava de emiquécer; o commandante das armas, tenente- 'ol'onel Lambert, era
lima entidade sem signifição, e os soldados Hlírrado~ pelas febres paludosns de Cayena vivião descolltentes.
Talvez pelu complexo destas circumslancias fosso
menos ene['gica a resistencia, e este facto foi c'xplicada pelo conselho de guerra que em França julgou VIctor Rugues, e o condemnou prisão pel'petua da manei[;l seguinte: «( a liheralidade das concessões da capitulaçáo de 12 de Janel!'O de 1809 fo~
uma t:0nte de ouro lançada pelo inimigo para sobre
ella entrar em Cayena. )
Na composiçào das tropas expedidas do PUl'á para
a conquista de Cayena nào ent['ou um só estrangeiro, á excepção de alguns poucos ofOcia('s e prllças de pret, nascidos em Portugal; todos os 1I1ais

a

. ario do Imperador e Rei, ex-commandanle ltm chefe desta colonia, a 12 de Janeiro de 1809. e é com o mais granJe desgoslo
que cu anuuncio a V. Ex, que as suas ordens a este respeito
não puderão ser cumpridas, e eis-aqui as razões principaes:
...cc La O ';olllnJissario do Imperador :.\11'. ViclOr fiugues, um
dos e lipulanles, srm, o qual nada se podia ohrar, parlio deste
porto para um dos da França com a sua I'amilia c ~equito, e o
ordenador da marinba a 3 oe Março no bri~ue de S. A. Real
c( infanle D. Pedro, » com mandado pelo capitão-tenente L. da
C. M. Este homem intrigante e cabalista era perigoso, não só
por este molivo, como por tados os outros que podem imaginar-se em taes circumslancias; elle não cessava de fomentar
a desordem e a desunião por Ioda a parle, e ao memlO lempo
clamava altamente por causa do retardo do seu transporle;
pedio-nus, finalmente, a mim e ao capitãr, Yeo que lhe concedessemos o mencionado brigue para este fim: foi para nós
uma extrema felicidade esta supplica, e porlanto ordenou I) capitão Yeo ao eoulmilndanle que desarmasse o brigue e puze.;se
em estado dI! parlameLlal'io, conforme o uso e pratica geral, ()
que se executou promptamente, fornt:cendo-lhe amplamente ao
dito CXlmmissario do Imperador tudo o que exigio para seu tra- tamenlo duranle a viagem; não- se llle concedeu, porém, o embarque de algumas especiarias e generos colooiaes, como se
moslra a V. Ex. pelas duas carlas aqui inclusas ns. 1 e 2; nos
papei n. 3 verá V. Ex. o passaporte com que foi expedido o
dito brigue e de que foi munido o com mandante.
'cc í!." O capitão Yeo, escrcvendo ao governador de Suriname, para lhe pedir embarcações para conduzir os prisioneiros francezes ú França, lhe mandou igualmente uma copia da
capitulação, escripla na lingua ingleza. Esta copia passou daUi
a Barbadas, onlle foi impressa nas follJas publicas, das quaes a
goleIa « Lune, ») quc aqui entrou coJm gl'neros d - commercio a
\? L de Fevereiro. trouxe muitos exemplares, e portanlo era ja
impossivel cobibir a circulação deste papel.
« As observações de V. Ex. são justa, e as suas nolas
addicção á capilulação é inegavel que augmentão o decóro e a
con,ideração do no so soberano. Mas permiLta-me V. Ex. que
eu lhe faça ah;urnas observaÇÜt'~, que são indispensaveis para
juslificar-me. Eu achava-me estabelecido no inlerior da ilba ele
Cayena, quasi sem viveres em uma paragem que não offerec,",
se não algumas ressurças momentaneas, com urna grande parle
dos orficiaes fóra,do eSlado de senil' por causa de moleslias gra·
ves, como o majur Palmcirim, os capiLães Joaquim ?Janoel e
Azedo, o ajudanle .{oHa, o lenente JoãO Gomes, e os alferes
Gama e Pedro AntonIO, que ;,qui morreu, e com perto de 200
homens tambem <loentes, tendo que guardai' u' porlos conqui tados para ler o Dlar livre: ne tas circuUJstancias seria ab~urdo
e temeridade tentar a tomada de Cayena por ass;,llo, lia veudo
que fazer ainda mais de 3 leglla de marcha, que não podião
vencer·se em um dia (como nó o experimenl~mos) por um
caminho estreilissimo. jâ montanboso, já alagado e cheio de
desfiladeiros, guarnecidcs com ~rtilbal ia quc o fazia qua i
inaccessiveis.
cc Eu não podia su~tlmtnl'-me no posto em que me achava
para esperar os reforços que cbegúrão daHi a 36 dia., i. to é,
em 1í de Fevereiro, (') porque ainda me mo que n:1o fo_se a[acado ão havia subsislencias, o llumero de doenle crescia e
fallavão não só os medicamenlo praprios, como os professores para os traLar; accrescia a i lo que a fraga La e o dous brio

de Fevereiro do corrente anno. Agradeço a V. Ex" cheio de
prazer e de gtoria, os elogios com que se digna honr3l'-me e
aos bravos conquistadores da Goyana Franceza debaixu das
minbas ordens, o que m,' lisongêa, tanto mais que foi em execuç~o das sabias ordens de V Ex. que eu obrei sempre, e procurai ei sempre cumprir o mais litleralmente que me fór passiveI.
n Um capilão, 4 subalternos, 8 ofllciaes inferiores, 1 IamII Recebi igualmenle as notas de V. Ex. feitas ao tratado de
capilulacão, cuuduido entre mim e o capitão Yeo, e o commis- boI' e 110 soldados. Tolal124 praças.
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(;rão naturaes do Brasil, e a maxima parte da pro,incia do Pará.
Soldados bisonhos, que ainda não tinhão enIrado em campanha c experimeolado a acção do
combate bellico, nunca voltárão a face nesta arr1s:
end'!. guerra; nunca recuárão e sempre aifrontál'ão
o' lY..lrigos e a morte com firmeza e denodo. Soffendo as mais cru eis privações e ás inclemencias
de um clima destruidor, nuncu soltárão llma queixa,
e dep"is de entrarem conquistadorc ,em Cay~na,
posto que hOHvesse boato de saque nos quarlels, o
respeito e disciplina os conteve de tal modo a se
comportarem em face da populaç'io franceza tão
distioctamente que grangeárão as sympatias e veneração de todos.
O capitão-general do Pará, considerando-se, não
sem razão, o gen,eral em chefe da tropa expedicionaria, julgou-se competente para reprovar algumas
das estipulações da capitulação de 1.2 de Janeiro,
reprovando a pal'te que concorda em ser o codigo
apoleão o que continuaria em vigor a reger li
tiuyana, e ordenou(*) que fosse reformada a capivues não podião esperar estes reforços, fundeados ao largo,
~m uma costa desabrida como esta, cjá quasi sem mantimentos
nem aguada: portanto que partido) me restava a lomar? Propôr
capitulação ou retrogradar, reembarcar-me, deixar a conquista
em meio e ao inimigo os meias lines de forlificar-se mtllhor,
serviado-se de novos meios.
« Este ultimo partido era deshonroso, e nenhum militar sen-ato o tomára, pois que perdia de uma vez a esperança de torIlar a entrar ainda com quatriplicadas forças, tanto mais que
no momento em que se acabava de concluir a capitulação, chegava da França urna fragala com 106 praças de desembarque,
com uma equipagem de trezentos e tantos bomens, e uma quantidade prodigiosa de munições de bocca e guerra, cujQ desembarque não podia impedir-se ou em CaJ'ena, ou em outro
qualquer ponto da costa mais ao norle, porque a fragata
li Confiança» e os dous brigues não tiubão a seu bordo nem a
;lente necCl:saria para poder suspe.nder os ferros, e forão muito
felizes que e1la não quizesse bate-los.
'
« A' vista destas razões, que me parecem ser concernentes,
nós aceitamos a capitulação, que, segundo o meu modo de penar, não descaracterisa nem ao nusso soberano, nem a Y. Ex"
que ordenou esta conquista, nem a mim, que commandava a
e~pediÇão. porque estipulasse no art. 11 que o codigo Napoleão
'eia segui'1o tl executado nesta colonia, é dizer que nenhuma
PeSsoa sensata PQderá persuadir-se de que em um paiz con·,
\juistado por S. A. R. o Príncipe Regente de Portugal possão
executar-se sentenças ou Julgados, em virtude 'de quaesquer
leis. em nome de um monarcba que lica sendo estrangeiro, e
devo declarar a V. Ex, que, se não impuzesse na capitulação
e ta condiçiio eu seria obrigado a fazé-las executa por falta de
juizes e magistrados competpntes, e das leis em Yigor no reino,
O art. 12 é ligado ao antecedente, e occorrem a respeito delle as
mesmas razõosl
« Os papeis de que traIa o art. 15, e que ficão á disposição
de S. M. I. e Real. de nada podem servir nem a S. A, Real.
Ilem aos seus vassaUos ; elles de"ião ser levados para a França
o mesmo modo que os de que trata o art. 13; mas por causa
da extraordinaria quantidade e immensos yolumes que oecupão uma casa inleira el1es llcárão pro,oav<.:\menle, porque a sua
utilidade era bem conhecida aos adminislradores.
« Eu tenho continuado a procurar todos os meios possiveis
para contentar os habitantes desta colonia, e fazer, lhes amar o
noyo governo que os âomina ; e, sem me entregar com confiança a elles, lenbo-lhes dadu demonstrações de franqueza e
de inteira a.mizade, para os conciliar e sujeitar, elc., etc., ele.
« Deos guarde a V. Ex. Cayen~, 6 de Maio de 1809.-lIIm. e
Exm. Sr. lenente-general José Narciso de Magalhães de Menezes. governador e capitão· general do Estado do Pará.-O tenente-coroneLde artilharia Manoel Marques. »

tulação de conformidade com a~ suas ohservações. Estas ordens recebidas 40 dias depois de conlirmada a capitulação, e já em grande parte .cumpl'ida, e quando ainda se acgava em eayena o
governador, ol'ficines e guarnição reunidos, pôz cm
serios embaraços os dous comrÍlandantes signntarios, que, consultando, resoIvêrão tomar sob sua
responsabilidade a inexecução de taes ordens, receiando que da sua execução resultarião graves conflictas, e talvez a perda da conquista; sepultál'ão-se,
pois, no silencio as novas ordens, considerando-as
como não havidas.
Livres deste cruel embaraço e <1:1 presenç:l d,o exgovernador Vir,tor Rugues, e dos seus offidaes e
lropas, principiou o governador ManoeI Marques a
curar dos intereses da colonia. Quanto á pal't.e judiciarin coTrião os negocios para um f,rihi.IDal supI'emo de primeira instancia e de appellaçÀo, com
assento em Cnyena.
Urgia, porém, prover os relativos á administração civil e politica, porque o tenenie'çorone) Mnnoel
Marque~, versado nas sciencias mathematicas, em

mililar de A viz, tenente-Io!eneral dos reaes exercitos, governador e capilflo-general do Eslado do Grão-Pará e Rio
Negl'o, etc" elc.
.
l( Tendo-me
sido presente a capitulação prOposla por
MI'. Viclor Hugues, (lmcial da Legião de Honra, commissnrio de S. M. o Imperador e Rei, commandante em
chefe da Casena e Guyana Franceza, aceita e a!osignada a
1.2 de Janeiro do cotrenle anno pelos commandantes das
forças de mar e terra, que debaixo das minhas ordens
immediatas forão encarregados do alaq,ue e conquista
daquella colonia; e não obslante a dita convenrlio e assignatul'a, para o que os tinha autoris'ldo em termos geraes,
segundo as fórmas em semelhantes casos ordinariamente
ollservadas, reservando-me comtudo a suprema autoridade de que me julgo legilimamente munido peTas r~aes
ordens, pela inleira e exclusiva direcção de todos os J;DOvimeutos prnticados na dita conquista, para fazer ,n respeito da mesma capitulação as addicções e declarações
convenienles, tanto pelo que pertence á iUlelhgeneia e
conceito publico, como ú dIgnidade e interesses <1.0 meu
augusto soberano, hei por bem addicionar o declal'ar o
seguinte:
« L o Que dando 1\11'. Hugues c,ntre as causas que o
obrigârão a render-se e a tralar daquelle accommodamento ter visto incendiar muilas habiLa,c;ões, principalmente a su,!, a mais considerave! da colonia, é de crêr
que não estava informado dos moliros que para isso allamente concorrêrão, e que os dGUS contratantes se ha·
vião esqullcido tambem de que a dila llabiLação era fortificada, e que obstinadamente defendia com artilharia e
infantaria a penetl'1lção das nossas tropas por aquelle
ponlo, e fôra mandado em parlamentario o segundo commandante da fraga la ingleza MI'. Maclester, e não obstanle esle caracter recebido alli, contra tollas as leis da
guerra, ,ás repelidos descargas de fuzilaria, que por consequencia desta informação, sendo aquel1e posto então
levado a golpes de sabre, e posta em fuga a tropa que o
defendia, teve de solTrer por consequencia o delltroço que
sobre si desafiára, segundo encontro nas participações e
combales que liverão lugar nos dias 7 e 8 do sobredilo mez.
« 2. Que a condição do primeiro artigo, em que a
guarnição se empenha a não .servir contra S. A. o Principe Regente e seus alliados durante um ~tnno, deve en('~) RatificaçãO condici'mal do capitão-gt'lleral du Pan, tender-se este prazo a contai' desde ti época em que a
mesma gual'Dição entrar nos dominios de S. M. o Imperaá capitulação de Cayerta_
dor e Rei no continente da Europa, havendo lambem de
contar-se indubitavelmente com todà a possivel brevi« José lSarciso de Magalhães de Menezes, do conselho dade na execução deste artigo pelí,l. nossa parte.
do Principe Regente de Portugal, commendador da ordem
« 3. o Quo os arts. 1.1 e 12, tendo a ,uuica intelligencia
0
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fortificação e artilharia, tinha sempre sido e era puramente militar; {lortanlo precisava-se supprlr a
falta de proficienCla nos diversos ramos da administração, e o proprio ManoeI Marques, sendo O primeiro n reconhecer isso, teve o bom senso de chatnO.f um conselho, á imitação das antigas juntas de
fazenda, composto .dos nolI1es mais notaveis da colonill por sua intelligencia, probidade e haveres,
sendo anes os Srs. Vidal, Bruainé, Dupeyrier, MiDord e outros.
Com esta junta ou conselho, lJ.ue elle presidia,
começou a dar impulso aos negoclOs admini:straLivos. Ajunta era cODlmltivu e deliberante, e os seus
actos erão promulKados pelo govel'Oador Manoel
Marques e sÓlIlente em seu nome publicados.
O primeiro acto teve por fim regular o valor da
moeda portugueza comparado com a franccza, o
que facilitou muito as transacçõ~ mercant.is cm
grosso e mi udo trafico.
O sel(undo foi de mais alta monta: estabeleceu
upl imposto de patente sobre todas as casas de ne·
gocio de todas as classes, para CORl o seu producto
se pagar o soldo á guamição, que se estava devendo
desde o mez de Outubro de i808, visto que, tendo
partido do Pará com 4:0008 na. aixa militar, o ca-
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pitão-general José Narciso, como ,Pltra dar umaclara demonstração de que não tlOha fé no bom
exito 'da empreza da villa de Chaves, os mandou recolher á capital.
Apezar da exorbitancia e ilIegalidade do imposto
derramado sobre Ca~ena, fol pago sem relutancía,
e se satisfez ás necessidades que tinhão obrigaçJo fl
crea-Io.
REFLEXÕES SOBRE A CONQUISTA DE CAl-EliA

A conquista de Cayena foi um passo de politica
transceodente do goverJ o do Sr. D. João VI, enUlo
Principe Regente .•Se este soberano logo á sua chegada ao Brasil nào voitasse as suas armas sobre
aquella colonia, franco limiLe do vasto Imperio do
Brasil, Cayena seria presa dos inglezes, e esles
nunca mllis a restituirião' á França,
Na paz geral os inglezes não restituirão nenhuma
das conquistas, que durante a guerra tinbão feito;
pelo contral'io tratárão de obter novos territorios,
como foi Surinam, que obtiverào dos bollandezes
pelo tratndo de Paris.
Neste caso o Brasil estaria hoje comarcll.ndo pelo
norte com ns possessões inglezas tão sómente, e
não é preciso exame aprofundado para conhecer-se
de que os habitantes da colollia se lhe concede a manu- todo o alcance deste acontecimento sobre os direitenção e formulas na administração das leis civis, debaixo tos do Brasil e a sua actual linha fronteira pelo rio
das quaes até alli Sl' lhe admiuistrava a justiça, é igual- Oyapock(*).
mente 'bem entendido que todos os processos e julgamentos serão em nome do Principe Regente de Portugal,
como seu suberano, pelo absoluto dominio que jnsta(*) Em conversa sobre este assumpto com o Exm. Sr.
mente lhe devolve o direito da conquista e das armas,
nã. podendo nUllca pela conhecida preponderancia destes marquez de Olinda, disse-me este senhor ter copiado do
princlpios deduzir·se qualquer interpretação lilleral dos original manuscripto um rOlp.iro, que nunca fõra impresso,
ditos artigos, que se opponha a toda livre acção em que de uma viagem que em 1.723 se mandou fazer desde o
fica o mesmo augusto senhor de ampliar ou restringir o Pará até o Oyapoc~, e BOS enviou cssc importantissim~
que lhe parecer cOQ.veniente a respeito dos seus interes- documento, com a seguinte carta, ambos da sua propria
letra.
ses e daquelles' dos seus novos sujeitos
« h." Que o art. III deve ser comprehendido na dedaa IIIm. Sr. Dr, 1\le110 Moraes.-Tenho o prazer de reração acima sobre os arts. i 1. e 12, Elle será regulado
pera mesma essencia daquelles principios, e fica á abso- mclter a V. S. o roteiro em que lhe fallei. De V, S. amigo
altencioso, etc.- ~Iarquez de Olinda.
luta disposiçilo de S. A. R. o Principe Rl'gente.
(( s. C., 28 de Outubro de 1.859. II
(I 5.· QUlJ'de nenhuma sorte convenho na ulLima condição do art. 1.5 emquanto diz-á disposição de S, M. l.
e Real. Naquella colonia nada póde nem deve licar á ou- Rotei1'O da costa de Araguary ate o rio de Vicente Pinson,
pelo 110me de terra de Guayapoco, que mandou fazer (I
tra disposição que não seja a immediata, entretanto lecapitão commalldante Joo.o Rodrigues do Amaral, par
gitima e independente, do PriDcipe Regente de Porordem do general o capitão general do Estado João da
tugal.
"[aya da Gama, inrk o dilo capililo commandan/e art(( E porque sómente debaixo dos comprehensiveis terconhecer a paragem onde estavão os marcol! das terra
mos das supra-escriptas declarações se de,·c conhecer e
de Portugal.
ter a sua elfactiva vahdade a accordadll capitulação, ordeno ao commalldante da "anguarda das minhas tropas,
cc A ponla de Araguary demora ao norte,·e corre com a
governadol' interino de cayena e Guynna Franceza, uma
ponta da ilha Paracú nordeste-sutio te. Esta ponla de Aradas partes contratantes da mesma capilulnc;ão, que, fa- guary
vai mettendo a terra uma enseada ao noroeste. e dentro
zendo officialmente apresentar ao ex-governador !\II'. Vic- desta enseada
fica o rio de Araguary, que entra ao sudoeste, e
tor Rugues este supplemento n ella para sua u!lima c do· doste rio "ai ('orrendo a terra ao nordeste, até onde faz uma
cidlda Intelligencla, igualmente o mande imprimir da ponta, que, dobrando-a, fica um igarapé, chamado Uruassahy,
mellma sorte, e no mesmo numeTO que o forão e forem e vai deste igarapê correndo a terra pelo mesmo rumo obra de
na impressão da cidade de Cayena os exemplares da I'efc- seis leguas; está um igarapê grande, que entra ao sudoeste
rida capitulação, pois que com ella devem igualmente cir- pela terra dentro, chamado ParatuasslL E deste igarapé vai
.correndo a terra atê fazer uma ponta ao norte, que haverâ na
cular.
derrota seis para sete leguas.
(C Elle, debaixo da minha unica assignatura, vai auto·
.a E~ta ponta é o cabo do Norte; por toda esta costa que terisado para fazer constantes as justas, decentes e pode- nho dito é espareelada, cheia de muita madeira que ajunta a porosas razões, com que eu só podia convii' naquelie tratado, roroca. até á terra alagadiça de mangues aILos. E deste cabo
leva-lo á presença tIo meu augusto soberano, e pÔI' nas corre a terra obra de tres leguas alé a outra parte grossa ao
vistas ou consideração publica, tanlo aquelle, como este norte, fazendo a terra como enseada, com muto mais baixo,
papel diplomaLico, que debaixo da mesma condição do onde fica 11m igarapé chamado Orapumaça, é bota um pareei ao
mar meia legua boa. E dobrando esta ponta ao nordeste, pouca
arL 16 será feito e communicado nas tres Iinguas alU distancia,
fica um igarapé chamado Sibinana : lem bom caDal
cont~mpladas. ralacio do governo, na capital do ParA, para entrar canoas; a terra é por aqui de manj1;ues altos; desJ,i>.
17 de .Fevereiro de 1809. (Assignado)-José Narciso ele igarapé vai correndo a terra pelo dilo rumo até fazer uma ponta.
'Magalhã~s de Menezes; II
que haverá na· derrota quatro para cinco leguas. Esta ponta
19
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HISTORIA

O Princip Regente determinando a con9uista de
Cayena passou as suas ordens a esle respeIto ao tenente-general José Narciso, que enlão goverrraWl o
Pará e communicou esla mesma determinação ao
gove;'no do seu alliado o rei da GI'ã-Bretanha.
corr~ com a ilha da Pororoca nordeste sudoeste. e dahi vai cor. rendo a ter~a ao les-nol deste.
.,
« A ilha corre noroeste-sueste: havera de distanCia da terra
firme quasi meia legua : chama-se esta ilha pela língua da terra
Turury, e a terra firme faz uma enseada, e no fim 4ella u~a
ponta, que demora com outra da ilha que segue depOIS da pl'!melra. chamada Tarinana, a qual fica pouco distante j a p<;lUta
de..ta com a ponta da terra firme corre lésle: de ta havera de
distancia da Ilha á terra firme quasi uma le"aua, .. tambem
corrp.

:l {ll)r{l'~sL-~.1e~t~.

Do Rio de Janeiro não se mandárão auxilios 110
Pará para se fazer sustentar uma guerra, que ninguero podia prevêr livesse lào pl'omplo, como felilG
resultado. O Pará marchou para a conquista de
Cayena com os seus proprim; recnrsos provinciaes,
excepto os que dizião respeito ás forças de mar,
que fOl'ão mandadas do Rio de Janeiro,
As instrucções que o govel'no do Príncipe Regente mandou ao general José Narciso não falIavão
na liberdade dos escravos de Cayena, e quando pelo
preamhulo da capitulação, e pelo relatol'io do general francez Viclot' Rugues.,' mandado ao seu governo, se attribuia á côrte do Brllsil ~ma acção indigna deUa e opposta ás virtudes do Sr. D. João VI,
não tal'Ool1 em mandar expedir circulares ao corpo
diplomalico portuguez, desmentindo O facto, pura
que esle o levasse ao conhecimento das cÔl'tesjunto
ás quaes esta'(u acreditado, e publicasse pela im.
pl'ensa nquelle sobredito documento.'
O Sr. conselheiro Drummond affil'mou-nos, éomo
testemunha deste fucto, qlW nas secl'etabas de Estado e nas das legações porluguezas da Europ.a devem existÍl' esta~ nola5(*). A religiosidade uo Priu-

( Da ponta de terra firme que tenho dilo vai correndo a
terra a sueste. fazendo enseada até á outl'a ponta, que fir.il; d~
morando com a ponta da terceira ilha, chamada l\IapuraJeDl,
que é a maior. e corre esta i!ha nordl',ste-sudoeste. e faz entre
ella e a telTa firme grandes correntezas, e a terra firme corre
a sues-sudoeste, fazendo uma muito grande enseada, e havera
quasi tres quartos de lej(ua da terra firme á ilha j faz um grande
rio entre estas tres ilh'\S e a terra firme, mas tem mUIto grandes correntezas e g~andes coroas, donde faz seu elfeito a poTorcca.
II O gentio chama a este rio Il'arapepuca. São estas tres i!has
de lJlato al!o e a terra fir~le, taolbem. de mangues; havera na 1----------------------,-__
derrota até a sahlda dp<t"< ,Ih~< dezesels leguas. p.ouco mais ~u
menos j a sahida deste igarapé é ao noroesle, na ilha do meIO. a costa ao norte. quarta a noroeste, obra de oito para nove Icem uma corôa de mais de cincoenta braças de largo, e tem seu guas, onde fica outro igarapl! chau.ado Guanavuanaq', e deste
principio no fim da prfmeira ilha. e finda na terceira. e vai á igarapé vai correndo a costa pelo mesmo rumo obra de quatro
terra correndo ao nOr()e5te até o igarapé de May;:cary, e tem legua!\. Al'uanavano'ry, que faz a ponta que dobra ao sudoeste.
uma campina antes de chegar a este, e b,lta por esta costa um fazendo uma grande enseada. e.dentro desta fica um grande rio
muito grande parcel, que lança ao mar mais de quatro leguas ; chamado Coxlpurú j entra pela terra a dentro ao sudoeste: terá
na' bocca lem um bom canal, por onde se entra nelle, e havera d" largo ou boeca quasi meia legua e tem agua ·doce. e 'deste
na derrota dez leguas, e deste igarapé se vai correndo a costa rio vai correndo a costa pelo mesmo rumo do noroeste obra de
ao noroeste até,á outra ponta, que, gyrando-a, fica outro iga- oito leguas até fazer uma ponta. onde fica um igarapé chamado
rapé. chamado Caraxuena; haverá na derrote pouco mais de Purcanaxy, e antes deste fica outro, e dahi vai correndo a
seis le"uag, que p"r toda esta costa bota grandes corôas ao cosIa pelo mesmo rumo obra de seis leguas até fazer uOla ponta
mar, aonde f"z gr"ndes marés por causa do baixio.
,
que delia vai correndo a cosia sues-sudoeste obra de cinco para
« O canal destA igarapé entra ao sudoeste, c tem este Igar~:,!, ,ei> I ~g4ilS, e acaba em uma ponta chamada Camal'uPY. que domuito gentio de nação Bricurar~z j aqui corre a terra a no- bra ao sudoeste obra de duas leguas; fica demorandoo ao noroeste outras seis ou sete I~guas alé chegar a outro igarapé cha- roeste monte alto e haverâ de disLancia tres para quatro lc!gua.:
mado Vairapú, o qual tem uma gr'\P.de corôa na bocca que estq é a bocca do rio ou bahia de Vicente Pinson.
atravessa perto de tres leguas de comprida, e bola ao mar mais
II Toda esta costll, de que atraz tenho dUo, é ('m partes muito
de um quarto de legua. o qual tem muito saco, contra o su" rasa. porquanto são campinas. e ~m par~ mato raso ~e mandoeste, e dentro tem dous braços. um que corta ao suesle, e ou- gues ou guaximas, e é terra alagadiça de tlJucaes, e adVirto que
tro ao sudoeste: ha neste igarapé muito gentio de nação Bricu- por Ioda esta costa, desde Goanane até este rio, é muito Laixa,
rarez coutras nações,
esparcellada. mas de lijuco muito molle, que atola um indio
« Aqui fallamos com os francezes : haverá na derrota qualro até o pescoço, lança muito mar. em partes uma legua e em parpara cinco leguas; daqui corre a terra pelo mesmo rumo perto tes mais, sendo que ao mar não deixa de ter bancos de areu.
de tres ou quatro leguas, onde faz UDla ponla ; seguto·se uma porquanto faz em partes grandes marés banzeiras e de levadia,
enseada, onde licão dous igarapl~s, p"rto um do outro, que tera que nào .lrrebentão.
de distancia uma legua um do OUY'o, chamado Uruatury,
. «Por este rio dentro se entra pelo rumo do sul·sudoeste,
a Vai correndo a terra pelo mesmo I' mo que digo quasi seÍb que tem I~rgueza e fundo j advirlo ql!c pela terra de uma pa~te
leguas até a ponta do rio Goanane, que é de mangues, talhado a. outra e muito esparcellada. espraia perto de quarenta a CiDa pique j para se conhecer bem este rio se vuâ que, antes de coenta braças quando vasa a maré; da parte ~~ noroeste tem
chegar a elle obra de duas leguas pelo sudoeste. uma serra pe- muita madt'ira cahida, e da parle do sueste é liJucado, e denquena ou outeiru, qU<l fica pela terra dentro. e é alto e corre no- tro deste fio tem uma corOa junto á ilba que diVide este riu em
roeste-sueste, e é melhor conbecença, porquanlo a costa é de dous brcços, Il corre esta corOa a léste:oeste.
ioIrvoredo bai):o, tabocaes e é terra alagadi\8 : c para so entrar
II Os dous braços. que o gentio e os franeezes chamão rio ,
nelite 1'10 se advirta que toda esta costa bola grande parcel ao um está ao sul j para dentro vai caminhàndo para o sueste,
mar meia le:;ua, e nas pontas mais. e corre este parcel ao no- chamado pelo gentio Curupy, que é o da mDo esquerda; e ouroeste, e DO meio da bocca deste rio finda. onde fica o canal, tIO entra ao sudoeste, vai voltando para o sul, chamado Guayaque ~ fundo, e se dobra para o sudoeste até ficar em meio, e poco.
por el1f! se entra direito ao sul at" il' defronte de uma ponta que
a E na entrada deste rio ou b1'8ço Guarapoco está um monte
fica dentro, da parte dirdta, mato alto, pelo !'io dentro; dahi o alto. e dclle corre pará o es-norocste quatro lerras allas que
rio vai correndo ao sueste: tem agua boa, e lambem pela terra vão pela terra dentro. e vindo sabindo para a bocca deste rio
-do sudoe~le corre o pareeI e finda na ponta: do noroeste desta ou bahia está outro mont~ alLo. que demora ao norUCl'te. onde
ponta corre a costa noroeste em di.lancia de Ires para qljatro em cima estão os marcos de Porlugal, c deste monte corre para
leguas, fazendo como duas enseadas, onde ficão dous igarflpés, o sudoeste tres Sllrras. pegadas umas as oulras, que, nas ql111distante um do outro pouco mais de uma legua, chamados Co- bradas que fazem. parece que se separAo, e deste munte vai
maninis, e acaba lista terra fazendo uma ponta em que entra correndo a costa para Ca)'ena II iéste-noroeste.
~utra enseada, que corta ao norte pO.Jco distante. que acaba
« Chama-se esta terra do outeiro Cama,l'ipú, Este é o rio de
fazendo uma ponta que lança ao mar, a que chamão a ponta da Vicente Pinsnn que os fl'ancezes nos disserão se dividlào as
:Estrella da Lua, e nesta enseada ha dous igarapéS chamados terras de el-rei nosso senhor de Portugal com a França, e desta
Manaxul'nisj é a terra desta enseada em pontas muito rasas~ ponta ao monte que tenho dilo são vinte e quatro leguas a '
'510 campinas sem arvoredos.
Se aqui neste rio quizer entrar algum navio até du« Estes igal'apés, agora direi. haverá na derrota Ires para Cayena.
zentas toneladas, que vier fallo de agua ou lenha, o pUde fazer
-quatro leguas: e desta ponta da Estrella da Lua vai corre'ndo a sem rec.!Ío j tem bom fundo e l! de tijuco. Hei pur lindo o rocosta pelo rumo noroeste obra de ete para oito l!!guas. ~ tem teiro em 12 de Maio de 1723. »
uma enseada pequena, onde fica um 19arapé, Poteuassú, e aotes
de chegar a este ficào tres, perto um do outro, chamados Bu(*) Não recorremos á secretaria Ile E~lndo dos negor.ios
rueni. JmatuIueni, e faz a terra uma ponl.1 j delia vai correndo estrangeiros para pedirmos uma copia desse l.Ioc~menlo.

DAS CONSTITUIÇÕES
eipe Regente sentio-se por milito tempo offendida
com o preambulo da capitulação, e com o relataria
do general francez Victor Hngues.
O art. 6° da mencionada convenção foi uma ponte
de prata pnra dar passagem ao general franc.ez, que
ta.~ m'!l se uouve naquelln campanha. ManoeI Marques não a deveria aceitar, embora com a sua não
aceitação houvesse de continuar a guerra; porque a
declaração alli feita, de que as tropas brasileiras,
pela alliliação'" que fizerão, levárão os escravos de
Cnyena n e revoltarem contra seus senhores e a
incendiarem ~s plantações, era uma falsidad~, porque tal aJli(~iaçãO não houve, e se houvesse era um
attentndo contra o direito da guerra que deslustra\'a as Ilrml\S do \encedm'.
Ao offjeiaI inglez pouco importava isso; O que
clIe queria era a conclusão da guerra para colher
os despojos do vencido, ManoeI Marques, cedendo
ao inglez, subscl'cveu a c&.pitulação sem excluir
aquelJa deshonrosa declaração.
O commandante inglez apoderou-se de todos os
navios que achou no porto de Cayena e os chamou
seus. O governo do Principe Regente teve ainda de
o indemlJ~sar com 8.000 librns esterlinas, que elle
reclamou pela parle que lhe tocava na conquista de
Cayena. Aos officiacs .cle Illar e terra das forças brasileiras alé hoje 'se não pagou o que lhes era devido
pela mesma conquista ("').
porque alli se não púde penetrar: é a gruta de Sybilla,
,
onde os mysterios se não I'evelão facilmente.
(*) Em Portugal, em 1837, rec1amúrào elles indemnisação desses serviços, como se verá do segutote documento:

« Senhora.-Kinguem de n(,ssos dias ignora os successos
brilhantes que acompanhárllo as bandeir;s portuguezas na tomada de Cayena: amor da patria. perigo postergados, probidade e valor á toda prova, orgulho nacional compl'Omeltido,
desprezo da vida para dar DOVO renome a P rtugal, taes forão,
Senhora, os meios e incentivos que augmentárão a gloria portugueza, gloria que interessava â patha, que tinha a peltr> o
monarcha piedo30, augusto avÔ de V. M. l'idelissima, e que
tinha e teve por fim a reint~gração dos dominios portuguezes,
levando os seus limites até á margem do rio Oyappck ou de
Vicento Pinson.
'
« Sem que os portul!uezes, sempre vencedores e sempre
maiores do que os seu ,'n\liados, necessitassem do soccorro estranho para lriumphal' eru causa de lani&justiça e de honra nacional, appareceu uma corveta IOgleza para parlühar a gloria e
colher os fruto reae do nosso va 01'.
C Deseuvolvêrão-se as operações, caminhárão os planos COncertados; roi cada portulluez um heroe, cada acção um prodigio; Cayena tomou-se', Cayena licou portugueza; fizerão-se
importantíssimas pre.a no valor; tiverão logo os ingll'ZCS do
go\'erno portuguez, que a recehêra, a pai te correspondEnte
aos combaten~ que forão, e os portuguezes. que mais trabalharão, que derão ii patna um novo realce, que collocárão as
~gI'adas quinas sobre a aguia do norte. ahi estão ainda, Senhora, os seus herdeiros com a recompensa na gloria, com a
paga '00 que Ozerão, mas sem a sua propriedade, porque sua é
rigorosamente a parte das presas que lhe correspondem.
« Debalde se tentou reclamar durante governos despolicos,
nos quaes a vontade é lei, a lei uma idealidade, a razão um
fantasma e a Justiça um Litulo negativo; mas hoje. Senhora,
que o throno de V. M. Fidelissima assenta-se sobre solidas
bases da igualdade e da rectidão, esperar um indeferido para
sup~r um hl1pos~i\'el, para imaginar montanhas firmes sobre
a IIgua, para quebrar os tDandamentos da verdade. rMa quebrar a pedra preciosa da liberdade, o direito sagrado da propriedade.
« Os supplicantes reconhecem comtudo que as forças do lhesouro publico são escassas e minguadas, que um impossivel
mOral obsta ao pagamento em dinheiro eGectivo, porque o não
ha; mas. combinando o seu direito com essas considerações,
convem ém receber titulos do thesouro, que lhes possào dar
um futuro. que paguem o seu credito, que amortizem esta di·
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A noticia da capitulação de Cayena, com a declaração acima referida, cansou Ilstranho nO\'i<1ade
na côrte do Rio ele Janeiro, e O. João de Almeida,
con.de das Galvêas, na sua qualidadade de conselbelro, foi quem tomou a iniciati va da reprovaç3o
'de semelhante acto, dirigindo ao Pl'incipe Hegente
o .s~u parecer sobre o assumpto, que cupiámos.do
orlgmaI, nestes termos:
II PeI'(nilta V. A. Real que com o mais profundo rllspeÍlo e submissão, e que por um elfeito daqul'lIe constanLe intpresse que torno pelo que toca aO ~erviço e gloria
de V. A. Real, haja de ratificar por este modo, na pra~ença augusta de V. A. Real, aquella~ relfexões, que por
lIüprvpncào particular requeri Iwntelll á nOIte se rereris~
sem a V. A. Real, quando ouvi relatar perante V. A. Real
que por um dos artigos da capitulação de 12 de Janeiro
do presente anno, proposta por Victor Hugu('s. commaudanLe em chefe de Cay~na e Guyaoa Franceza, e al~~ila
pelo' caIJitão de fragata James Lucas Yell. commlllldante
das forças navaes portllgue7.aS e inglpz"s, e pelo coronel
Manoel Mar'qlles. commandante do e"ercilo de V. A, Real,
se havia estipul .10 que os escl'avos a que'lI os commalldantes das forças de V. A, Real haviào promettido e dado
II liberdade ~everião ser expulsos fia 1',oJonia de C~yena,
obrigando-se V. A. Real a indemni-ar os I'rOpriclarios
pela substituirão de outros lantos escravos,
II A noticia desta transacçào, posto que destituída de
toda e qualquer noção coorlnceOlo a traçar a sua ongem,
e motivos de que procedeu. nilo dpixlJU por isso de me
dever o cuidado que ali i mesmo solicitCl se referisse a
V. A. Real por não tel' tido a opporlunldade de o pxpressal' pl'isoalmente na sua augusta prespnça; mas, volLando
ã casa, onde achei as gazeLas americanas que me forão
remetLirlas pelo bergantim Daphene, encontrei na gazela
de Philadelphia de 20 de Março o Lransl1mplo por extenso
da-já mencionada capiln1eão, que se acha igualmente publicada na gazeta de New-York e no Mercw'lO de Barbadões de 7 de Fevereiro do presente 1101'0.
« No primeiro artigo desta capitulaçiío, ou para melbor
dizer no exol'dio della, vi com gran/le ma;.rua que o rendimento de Cayena ás armas de V. A, Rt"al .-0 attribuia
principalmente a resolnção desLrucliva que tomárão O!f
commandanles das forças de Y. A. Rpal, dt' excitar os escra\'os com a promessa da liberdade a sublevarem-se
contrn seus senbores e autoridade, C'onstiluidas, pal'il se
incorporarem com as forças de V. A Real, declarando o
commandante cm chefe daquella colonia, franceza, no
corpo da mesma capitulação, que 'lhe cOllslava por esr,ripto que os commandantes das forças de V. A. l\l'aL havião adoplado e praticado um sellll'lhi:nLe sysll'ma em
observancia das reaes ordens de V. A. Heal, de que bavia resuILadô manirestarem-se incendios que destruirão
muitas das plantações daquella colonia, e eutre ella a dt!
mesmo commandanle francez, a mais impol'lallle de Iodas, accrescentando est.e que rôra principalmente por con-,
sidcraciJo de salvar a coLonia de uma deotruição lotai, e
de preservar a vida' a muitos \ assallos fieiS ao governo
francez, que a rendflra ás forças de V. A. Real.

vida sa~da e que dêm assim á jusliçada sua soberana o maior
quilate de gll\1'ia.
II Para o modo por que tem de fazer-se a divisão das prllSas
haver-se-ha em consideração as da tomada do Cabo da BoaEsperança; contiDue-se por essa mesma di\'~';ão. reparta-se lÍas
partes respectivas correspondentemente ãs patenLes que tinbJo
os ahaixo-assignados na occa ião do seu triumpbo e do seu Utulo de divida, e cujas patentes declarão aqui em sl1a~ asslgnatllras, e mostre assim V. M. Fideli oÍma que, de::aggravando
uma injustiça, proteje, como soberana porlullueza, os seus subditOS leaes, que por ora, de rojo na mingua e desgraça, olbão
com inveja e ciume para os inglezes que recebrrào, olhão
para si triumphanles e vencedores, mas pobres e misel'aveis;
mas ao me~mo tempo olhão para Vossa l\Iageslade como reparadorà da, injustiça, como mãi carinhosa, como rainha constitucional, e por\anlo justa. LisbOA, 5 de Dézembro de 1837.

-E.R.M.»
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~ Os commanUantesencarregados desta expedição subs.
crevêrão igualmente com o commandante francez, e assignárão a capitulaçao em que se declal'ão os factos
Ilcima referidos, e por uma tal subscripção affirmão a sua
autbenticidáde; essa asserção, i1ugustissimo Senhor. uma
vez que ~e não contradiga e desapprove solemnemente,
ofio póde deixar de motivür no publico reflexões bem
oppostas e contradlctorias dos luminoshll principios do
sabio e palernal governo com que V. A. Real rege os seus
povos, e os mantem na feliz !ranquillidade e SOCl'go de
que gozão na sua ditosa regenci", felicidade que é devida em grande parte ao desvelo com que V. A. Real vigia
lia manutenc{1O da snbordinação de todas as classes, uevida ao sunimo imperante, e aos cbefcs das mais oruens
subalternas e inferiores, subordinação sem a qual, não
podendo subsistir sociedade civil, se transformarião bem
depressa, Iilltantlo ella, os governos regulares na mais
barbara e horrivel anarchia.
li A geral admiração com que as nações respeitão e reconhecem as altas e incomparaveis virtudes de V. A. Beal,
de que nós os seus fieis vassallos somos os primeilos 1\
gozai' dos beIlos e preciosos (l'UtOS, ha de certamente
consideraI' a asserção de um tal comportamento como cn·
Jumniosa, 011 como o resultado de um r;eprehensiveJ e intoleravel excesso da pal'te dos commandanles de V. A.
Real na applicação, e uso que fizel'ilo das faculdades que
se lhes racilitavão para o proseguilDento de uma guerra,
que a jnstiça e humanidade de V. A. Real não. podia permillir que se conduzisse com manifesta transgressão das
leis atI} agora observadas en lre as nações civirisadas. e
consagradas no precioso codigo que fórma o direito das
genles, e que im'olve tambem as leis da guerra, leis que
ó deixárão de ser respeitadas pelos barbal'Os Cautores da
revolução frauceza, os primeiros que, para encaminharem
a desolação ás quatro partes do globo, levantârão em
s. Domingos a sanguinosa voz da liberdade aos escravos,
voz que decidio, no meio dos mais horrorosos tormentos,
da vida de quasi lodos os habitanles brancos que residião
naquella ilha, da deva~tação das suas propriedades, e da
continuação da guerra civil que ainda allioSe prosegue á
custa de não interrompidos borbotões de sangue.
« Mas, augustissimo Senhor, a invariabilidade dos 8abios e generoso,; principios de V. A. Real a manter os
povos em socego e tranquillidade, a consideração de que
V. A. Real Icm estahelecitlo a residencia da sua augusta
pessoa e real familia em uma vD.stacolonia·, cuja população consiste em uma tão grande e tão desproporcionada
porção de escmvatura, parece exigir uma demonstração
da dcsapprovação com que V. A. Real lêu em um instrumenlo, que pela sua natureza deve ser publico, a in.
toleravel e impolitica i1sserção de que fôra em conformidade das suas reaes ordens que se 'reproduziu m Cayena
o systema da illsulTeic;iLO dos escravos, o incendio das
propriedades, parto o mais fatal e inhumano entre todos
os que pralicárão os revolucionarios Crancezes, durante o
phrenesi que os dominava, de destruirem toda a ordem
social, e anniquilarem todas as elasses e toda a subordinação.
41 A convenção de Cintra, allguslissimo SenhOl', posto
que tão dilfercnte nas suas estipula«;ões, que não admille
comparação. acaba de receber de- S. 1\1. Brilannica a mais
caraclerisaela e pllhlica declaração da desapprovnção de
cl-rei da Grã·Brelanha, e censurada a conducta dos gelIeraes que a traçârão, não só como castigo dos que a neLWCiarão, mas para servir de exemplo e preservativo de
outros s~melhantes excessos..
.
.. QueIra y. \. R~al,. por um effeHo da su~ IOcomparavel clemen~la e bemgmdade, de.scu~par este lmpulso, la~vez .a~celelado, .do trleu ze!o e hdehdade, de que me terJa
cohibldo, se a clrcumsLanCla de me achar presenle quando
·eSlell factos se referirão na sua real presença me não fizesse duvidar; se na qualidade e emprego em que V. A.
Real so dignou constituir-me devia sujeitar-me Ilo silen.cio, ou.vindo tratar na sua augusla presença de um tacto
9,ue toca de lão perto a gloria de V. A. Real, a segurança
dos seus vastos domínios e Iranquillidade de seus fieis
subditos.

(( Com o mais profundo respeito. submissão e acala.mento, e. prostrado aos seus pés, beijo a augusta Qlão de
v. A. Real.
.. Senhor, de V. A. Relll subdito fiel.-Conde das Galvêas.-Rio de Janeiro, 28 de Maio de 1809. II
•
O gabinete do Rio de Janf'iro lD'andou significar,
como já dissemos, a todas as cOrtes suas alUadas
que não era exa~ta aque1la declaração, não tendo
havido mais do que admissào nos batalhões do Brasil de alguns homens de cõr, que no decurso da
campanha se apresentárão como deserlores do inimigo, e que alguns delJes forão depois reconhecido
serem escravos. Isto mesmo se mandou declarar
nas gazetas de Londres, da Hollanda o dos EstadosUnidos.
Por occasião da conquista de Cayena o Principe
Regente mandou cunhal' em Londres uma medalha
om memoria daquelle glorioso feito de armas. Esta
medalha foi distribuida pelos officiaes de mar e
terra que tomárão pal'te na acção.
O govel'llo do Pl'incipe Regente administrou esta
conquista pelos prinClpios da mais amplllliberdade;
não lhe fez mudança alguma: conservOll-lhe o codigo francez, os magistrados e a sua administração.
Apenas lhe deu um chefe, com o titulo de intendente geral. Da colonia de Cayena Dno tirou outra
cousa mais que a gloria de havê-la conquistado aos
fL'anCeZe5 sob o poder do Imperador Napoleão Bonaparte.

DESCRlPÇÃo DA MEDALHA QUE SE MANDOU CUNUAn POR
OCCASlÃO DA CO QUlSTA DE CHENA
I
d

A medalha e prata que temos á vista, a qual va-

mos descrever, é pertencente ao benemerito diplomata conselheiro Antonio de Menezes Vasconcellos'
de Dfummond, que nô-Ia oft'ereceu antes da sua
viagem para a França.
O seu diametro é de pollegada e meia, pesando
18 3/4 oitavas, apresentando na face anterior, em
al
I
I.J
ill d p. .
( to re evo, O usto em per
o rlnclpe Regente
o Sr. D. João (depois sexto Tei do nome), tendo na
cabeça uma corÔa do louro, atada na quinta parte
posterior por uma larga fita, cujas pontas cahidas
são terminadas ppr dous botõeszinhos; por baixo
do busto se lê -em cat'ncteres miudos Pidgeon F.,
nome do artista abridor.

O busto do Principo Regento é circulado com a
seguinte legenda: /). Joan. P. G. /). Princip. Regen. de Portugal P. i809. Na face opposta tem a
medalha no céntl'o a data do dill em Ilue as tropas
brasileiras entrárão Da cidade rle Cayena, isto é, 1.4
de Janeiro de {MOO, circulada por QOüs ramos de
café atados por uma fita, e f;!stes ramos são circulados com o\)tra tlegendll.: Ca/lPnIl tomada 0.0$ '-nJ-'-

I·

g

tezes.

A medalha acima descripta nào foi permitti~a
usar-se, como em nota se verá, como distincçao
honorifica, mas sim como lembrança deste gr.ande
'feito de armas(*). Note-se que peja r"soluMio de
'
v
.....

n Senhor.-Minulou V. A. Real, por aviso do conde
de Linhares, ministro e secretario de Estado dos nel:ocios
estrangeiros e da guerra, datado em 28 de Agosllldo presente anno, que o conselho supremo mUitar, examinando
os requerimentos de Manoel Roywnndo, Joaquim Villela
(C
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consulta de li de Setembro de 1810, foi conferido
O decreto de 30 de Maio de f809 concedeu um
a todos os soldados que fizerão a gloriosa expediçã.o posto de accesso a todos os officiaes que tomárão
de Cayena e hotárão os francezes róra um distinc- parte na expedição de Cnyena. O decreto,de 21 de
tivo no hr~ço direito, com a palavra Cayena.
J unbo do mesmo anno estendeu esta graça aos cadetes e portas:bandeiras.
.

..

e mais soldados do corpo de arlilharia da eidade do Pará,
consulte com effeilo o que parecer sobre o objecto de que
tralão.
,
II AlIegão os supplicantes que lem senido a V. A, Real
• no dilo corpo com toda' a h'om'a, zelo c actividade, achando-se na gloriosa expedição da conquista de Cayena, onde
derão provas do seu valor e fidelidade, que pouco depois
forão 1I0meados para vir a esla côrte na galeota deno;ninada Invencivel Menezes, a bordo da qual se achão ; e
porque não é das pias intenções de V. A. neal que fiquem
sem premio serviços lão relevanles, pedem a V. A. Heal
a. graça de os promover a sargentos ou forri~is do mencIOnado corpo.
\( Parece ao conselho improcedente a pretenção dos
supplicanles de passarem a officiaes inferiores, porque,
dando-se a lJIesma razão em todos os oulros que forito a
esla expediÇ<10. \iria a ser excessivo o numero delles ;
mas parece muilo proprio da real grandeza de Vossa Alteza conceder em geral a todos os que forão a e~tagloriosa
expedi.;ão algum dislincli ~o, á imitação do que se lem
dignado conceder err. oulras occasiões, e eID particular
aos sUPI'\icantes, por lert'm a inapreciavel honra de virem
á reai pl'esença de Vossa Alleza, aquellu gratificação de
seis ou mais meles de soldo, como fôr do seu agrado. Rio
de Janeiro, i de Setembro de i8l0,
\( Eslavão duas rubricas dos conselheiros de guerra:
Forão votos os conselheiros Uodrigo Piqto Guedes, José
Caelano de Lima, Puulo José da Silva Gama e o vogal João
de Barros Pereira do Lago Soares de Figueiredo Sarmento. M
Resolução.
(I Conformando-me com o parecer do conselho, ROU
servido ordenar que a todos os soldados, que forão á gloriosa expedição de cayena, seja concedido trazerem no
braço direito a palavra-Cayena-e que aos que vierão
aqui se Ibes mande dar na capitania seis mezes de soldo
de gratificação. O conselho espeça as convenientes 01',dens a este respeilo. Palacio do lHo de Janeiro, i i de setembro de i810. Com a rubrica do Principe Regente. li

Segunda consulta a respeito.

({ Senhor.-Ainda que V. A. Real foi servido na resolução da consulta, que com esta sobe li sua real presença,
declarar que se conformava com o parecer do conselho,
comludo, sendo nella destinado o distinclivo somenle
para os ~oldados, julgou o conselho dever solicitar de
V. A. Real declaração se com etreito é da real inlenção de
Vossa AIt~a Daquella graça sejão comprehendidos todo!! oS combatentes, como propôz o conselho e tem sido
pI'alica geral em semelhanles occasiões. Rio de .Janeiro,
J5 ~e selemllro de 1810. Com quatro rullricas dos conselhelros de guerra.
_
II Forão volos Q consel~eiro Joao Sh~~wel1 Copwell e o
vogal )oão •• BarrOll Pe.relra do Lago.

A GUARNiÇÃO DE GAYENA TENTA

INSUBOr.·DINAr.-si:

O governo portuguez continuava desassombrado
e vi via pacifico,pa colonia de Cayena, ma!; a guarnição não estava cOLtente. O capilão-general José
Narciso, em uma revista na cidade do Pará, tmha
tido a leviandade de prometter que a ausencia da
patria não set'ia longa, que faria substituir os que
então partião em tempo 'opportuno: a promessa
nunca foi cumprida, e por isso os soldados, vendo
que as febres putl'idas e malignas victimavão diariamente os camaradas e ofUciaes, que os alimentos
repllgnavão-Ihes, porque os homens naturacs do
Pará detestavilo as carnes sêccas, e as que se lhes
distribuião, de porco e de vac.ca, erão deste modo
preparadas na America do 1 ot'te, vivião dc:gostosos.
Acostumados á sua f;lI'inba amarella, preparada
de mandioca puba, enjoavão o pão de tl'Ígo, que
era o que se lhes da,viL. Além disso passava como
cerlo que o major Manoel José Xavier Palmeirim,
omeial instmido e preslimoso, mas em demasia
ambicioso, fazia correr por seus agentes, entre os
soldados, que se elle fôra o governador daria remedio a todas as suas queixas. O certo é que, ou
fosse por virtude desses manejos, ou pelas Ii3zões
acima mencionadas, em um dia do mez de Junbo
de 1809 amanbeceu formada na praça de palacio,
commandada pelo major Palmeirim, a tropa da
guarniçãO.
Descendo o governador Manoel Marques e pondo-se á frente deila, perguntou qual era o motivo
daquella formatura, que elle não havia ordenado.
Então o major Pahneirim, tomando a palavra por
todos, declarou-lhe que o que a tropa queria era
que elle governador Manuel Marques largasse o governo e o entl'egasse a eIle Palmeirim.
l\Jano~1 Marques, indignado, em uma aIlocuç8.o
improvisada, fez saber aos soldados que eiles estavão illudidos e arrostatlos a commetterem um
crime digno do mais severo castigo, e ordenou que
a tropa se recolhesse aos seus quarteis ~ foi obedecido; mas o crime ficou impune, e por isso mais

.ou cOl'dão devia trazer pendenle a medalha, que o mesmo
augusto Senhor (ôra servido mandar dar a Vmcê., e aos
mais officiaes que forão á conquisla de cayena, como um
signal da sua real approvação pelo bem com que se comportárão naquelta acção, em que tão valorosamente se
1lesolufllo.
distinguirão, é servido mandar que a dila medalha-se
não deve fazer uso algum, pois que da sua mesma fórma
II O conselho faça executar o que propoz e é conforme se vê que não foi feila para se t1'llzer pendente nem de ouá minha real resoluçãO. Palacio do Rio de Janeiro, 26 de lro algnm modo visivel, devendo cada um dos que liverão
Setembro de 18:10. COlO a rubrica do Principe Re- a honra desta real dadiva-conserva-la como uma memogente. D
ria da real aceitação que mereceu aquel1e serviço, que
tanto o acredita.
.
Officio de 5 de Abril de 1816 que nullifica o distinctifJo
II Por esta occasião restituo a Vmcê. a medalha que
sup"a poro Manoel José Xavier Palmeiri-m.
lhe foi dada, e que Vmcê. apresentará a aquelle fim, o
qne tudo participo a Vmcê. para sua intelligencia.
II sendo presente a S. Mo El·rei meu senhor a supplica
ce Deos guarde a Vmcê. Palacio do Rio de Janeiro, em
que Vmeê.. fizeR para lhe ser determinado com que fila 5 de Abril de 18i6.-Mal'quez de Aguiar, I)
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tarde tinha de ser reproduzido em razão dos máos
elementos que se ião embebendo na ~uarnição.
Quando do Pará se mandavão soldados para encher o vasio que deixllvão os mortos, erão mandll1105 para esse serviço de pI'eferencia 'os viciosos, os
incorrigiveis. os criminosos sahidos das prisões,
que ião plantar essas sementes corruptas entre soldados morigerados e fieis á disciplina.
.
O governador Manoel Marques, dando parte
desta desagradavel occurrencia ao capitão-general
José Narciso, expI'imio o seu desgosto e o desejo de
ser' substituido. Accedeu a esta exfgencia o capitàogeneral, fl o mandou ubstituil' pelo velho corL.nel
tle engenheiros Pedro Alexaodl'ino Pinto de Souza,
octogeoario, o qual, pela avançada idade e falta de
habilitações, toroa\'a-se incapaz de uma commissão
tão importante.
Pouco depois foi tambem mandado retirar o major Palmeirim, e substituido no commando das trol)as pelo tenente-coronel Francisco José Rodrigues
Barata, homem energico e de elevada intelligencia. r'I
A colonia de Surinan, então dominada pela Inr<\aterra, havia malldullo pOl' um bl'igue de guel'l'lJ
transportar á eayenl!. logo que teve noticia da !:onquis ta, 05 officiaes e tripo!ação da barca Canhoneim,
que alli tinha.ido jJaraI' do cRbo do Norte, e entre"ar q que tinha produzido a venda deUa.
]o;' NO-lIEADO O DESEnmARGADOR JoÃo SEVERIL~O A1ACIEL
DA COSTA PARA IXTEl'\DEliTE-GERAL DE CAYENA

Emquanto estes desagradaveis incidentes tinbão
IU l1 ar o governo do Rio de Janeiro havia nomeado
pa~a o governo civU e politico de Cayena, com o titulo de intendente-geral de policia, ao desembargador da casa da supplicaçãoJuào Severiano MacieI
da Costa, natural da proYincia de Minas-Geraes,
que effectivllmente chegou á Cayeoa em Março de
i81O, sendo logo impossndo no emprego em sessào
rio tl'ibunal de appellações para este fim convocauo.
Esta escolha do governo do Principe Regente foi
muito feliz, porque João Severiano1 alprn de ser
um jurisconsulto distincto, de poss~r val . .ados conhecimentos e de seI' senhor da lmgua fl'anceza,
cra dotado de amabilidnde'e sympatico nas relaç1les
.ociaes, de animo conhecedor, recto, justiceiro e
homem de acção, exigindo-o as circumstanci\ls.
Com estes predicarlos soube captivar o amor e o
respeito dos seus administrados, servio bem ao Estado, e fez grandes beneficios á colonia por seuli
principias liberaes em materias de commercio. Infelizmente, logo em principio da sua administreção, as más sementes, a que acima alludimos, produzirão os seus amargos frutos.
No começo do anno de 1SU, em uma noite, o
sargento Antenio Barbosa foi denunciar ao governadol' Pedl'o Alexandrino, que o communicou ao
intendente-geral e ao commandante das tropas, que
nos quarteis se tramava uma revolta, que os soldados se armavão e estavão promptos a aggredir, com
o fim detestaval de assassinarem as autoridades e
officiaes que se lhes oppuzessem, de entregarem a
cidade ao saque e ás chammas, e de fugirem com
os despojos por terra para os sertões do Pará.
O comrmmdante das armas convocou logo, no

maior segredo, os officiaes, que por fortuna arilo
em maior numero, e assim juntos, tomadas as avenidas, na mesma noite forão presos os promotores
da revolta, quatro dos qURes, como cabeças, depois
de um processo summario, forão fuzilados na praça
,principal, em presença da guarnição.
Este castigo exemplar, pela opportunidade e rapidez com que foi praticado em hora pouco leKal,
pI'odllzio em tão apertada conjunctura salutares
p.!feitos; e tanto que nunca mais se deu o menor
distlJrbio na tropa, e nem bouve nMessidade de
castigos extraordinarios. Os outros compromettidos
na revolta forào envia.dos para a cidade do Pará a
serem entregues á acção ordinaria das leis militares.
nlANoEL

~IARQUES

VOLTA C01l O TlTULO DE GOVERNADOR

MILITAR PARA CArENA.

o inten~ente-geral de policia, dnndo parte á
cÔ'rte do RIO de Janeiro destes acontpcilllentos, instou pela retirada do velho Pedro Alp.xaudrino, e
par~L qu,-: volt~s!;e ao seu posto Manoel Mar'ques, já
entao b~lgadelro pelo serviço da cunquista, o qual
com etreIto voltou cum o titulo de governador militar, e abi se U1allle\'e até o fiUl, na melhur harmonia e pel'feito Hccorrlo cotn o intendente-geral João
8everiano Macie! da Costa.
O brigadeiro Manoel MIU·qUes. zeloso defensol' da
ho~ra nal'ional, teve durante o'seu governo de dar
maIs uma prom desta virtllde. Durantr. a guerra
de 18i2, entre a Inglaterra e os Estaelos-Unidos da
Americ~, um bl'ig~e de guerra inglez, pertencente
á esLaçao das AntIlhas, chamado Mo~quito, commandado pelo capitão Tomkin ou, entrou no porto
~e C~yena, como para refrescur de um cruzeiro que
lhe fora ordenado; mas o seu comrnandante e officiaes, sempre com os oculos dil'igidos para o horizonte, ap~llas alguma embarcação demandava n
porto sahIào a registra-la: em uma destas visitas
aconteceu que tivesse sahido uma escuna com bandeira sueca, despachaela na ilblL de S. Thomaz, que
os mglezes .dobrigue JllIs'1uito julgárão SCT propriedade amerIcana; nesta crenra a canturárão levandó-a apresada.
•
,
O governador, indignado, fez restituiL' a intitulada tJresa ao sobrecargo, ordenando ao capitão
Tomkmsou que immediatamente ~hisse do parlo
de Cayen~ com o seu brigue, intimando-lhe que
n.unca maIs voltasse, e que se o fizesse lhe·impedirIU: a entrada. ~omo se costuma fllzer 8 um pirata,
cUJos actos praticava.
Resignou-se o capitão, Tomkinsou e sahio ; mas
voltando dias depois, o gbvernad,or Manoel Marque~
fez preparar e guarnecer a bateria mais avançada
da barra, e fez ao brigue o tiro de advertencia, com
polvora sêcca, para fUl).dear; não obedecendo este,
e achando-se ao alcance, o governador empeçou,
apontou a peça e atirou o primeiro tiro sobre a pipa
d'agua, que estava junto ao mastro do traquete a
qual voou em estilhaços.
'
Continuando o brigue a investir á entrada do
POl'lO, dirigio o governador segundo tiro de bala á
retranca, que a partia; e, como ainda não obedecesse, fez-lhe terceiro tiro áli cobertas dos gurupés
que rebentárão, Então fundeou o brigue, vind~
para terra preso o capitão Tomkinsou. Offereceu

DAS CONSTITUIÇÕES
protestol:, que lhe ~o forão aceitos; ordenou-lhe o
governa.dor que sem demora sahisse do porLo. Voltou para' bordo, reparou as avarias e no outro dia
fez-se de vela; mas: quando esla va róra do ~Icance
das baterias, fez fogo para terra com tres lu'os de
baln, com coronadas de 32, que feiizmente nenhum
mal causá.rão.
O governador de Cayena par!icipou ao almirante
Alexandre Cochl'ane, commandante da estação das
Antilhas, todo o occorrido e o- seu 'proceder com o
capitão Tomkilll>oq; e honra seja feita ao almirante
Cochrane, que, não só louvou o que pra.ticára o governador de Cayena, como mandou melter em conselho de guerra o dito clIpitão, no qual foi condemnado a ser inhabilitadu de cOIlun:mdar por espaço
.
de 6 annos.
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tantes do governo portuguez a restituição de Cayena
á França, e o governo francez deu-se pressa a fazer
disposições para receber aquella conquista. Prote,tau contra elIa o embaixador portuguez em 1.00guardar o decoro e a dignidade do S. A. Real, e mais COf.jvenien~ aos i!1teres~es e rela~es dos seus vassallos'l! que nào é
posslvel deSignar-se deterruJnadamenle nestas primeiras ordens de preven~o. mas, que de, certo não ha de escapar ao
zelo de Vmcê. l; a dexlAmdade do IOtendente-geral João Severiano Maciel da Costa, com quem ordena S. A. Real que Vmcé.
o.bre de accordo em todo este importante negocio, o que partiCipO a ymcê. ~e ordem de S•.A. Real para seu govel'llo e para
que assim o haja de executar.
(C Deo- guarde a Vmre. Palacio do Rio de .laneil·o, em 25 de
Agosto de 1814.-Marquez de Aguiar.-Sr. :\lüc.oel Marques. »

Carta do conde de Funchal ao gove1'1lador militar da
Guyana.

C.lYENA E' RESTITUlOA AO GOVERNO FltANCEZ

" IJIm. Sr.-Reflectindo na distancia em que essa colonia se
aeh_a da eôrte do Rio de Ja~eiro, e na cons~qup.nte demora que
Por occaaião da restauração dos BOUl'bons, e da lerao as reaes ordens dlflgldas 11 V. S., Julguei que seria de
minha ohrigaçªo a[Jroveita~ todas as 9ccasiões de fazer chegar
celebração do tratado de Pads
30 de Maio de ao
seu conbeclmento o OnlCIO que dll'lgl, em lingua franceza,
1814(*), foi estipulado em audiencia de represen- ao encarregado de neg~cius de S. A Real o Princl\le Regentb
nosso. senhol" e~ Pai iS, afim que el,le o lesse ao mmistl'O dos
nt'goclO~ p~trangelro, rI~ ~, ~,_ C!::':~t:anlssima, protestando
contra qualquer expedlçao prematul'u de tropas francezas para
(') O gOVCl'r\O do Ptincipç ncgenle, lendo noticia úo que essa colonia; o ofücio leva a data d 28 do corrente e vai inse passava ém Pi'iris, mandou ao goveruador de Caycna as cluso neste. de que faço tres vias.
cc Dcos :;uanle a V. S. Londres, 29 de ~etembro de 1814.
lleguinles ordens:
De V. S. atlento fiel venerador e scl'\'o.-Conde do Funchal
-111m. 1'. brigadeiro Manoel Marques. etc. »
•
l( Tendo chegado ao conhecimento de S. A. R. o Principe
Regente, meu sen~or, pe!a leitura do tratado que acaba de assignar-se em Paris no dIa 30 de MaIO passado, que no art. 10 Carta ou aviso do marque;; de Aguiar enviando a ordem
do mesmo tratado se estipulara a restltuiÇào da Guyana a S.M.
régia ao governador de Guyana pcu'a entregar a 9'w,sma
Christianissima, sem que d<lsta cesslio se delsbm compensaçoes
colonia aos commissa'rios I rance.::e .
equivalentes e proporcionadas á'co' ôa de Portugal, c.ujo nl'gociador não foi admitlido a tomar parte nas dehberaçõcs
EI'
1J
d
daquelle tratado. em que unicamente rcprcsent.árão os plcni- . « ·rel meu sen or man a remetler a Vmcê., para seu pré·
vio conhecimento, a copia da carta r~gia que se dignou esccepotencia rios inglezes, francezes, ru!osos, austriacos e prussia- ver-lhe para a e'rrectiva entrega dessa colonl8, e que se passou
nos, espera S. A. Real que da parte do seu ministro se tenhão á
ã
d
d "r . I
d F
feito immediaiamente todos aquelles protestos que convem para s m os o marqllez e iO a. 111 va e e 'ranciseo José Mal-ia
obslar a desvantdgem de semelhante estipulação; mas como aa de Brito, ora plenipotencia. ios do mesmo Genhor na càrte de
receber estas primeiras noticias se ignora ainda aqUi o que França, para que elles bajão de officialmente tl'ansmitti·la a
'Vmcê. logo que tenhão definitivamente concluido, com o mi.
-possa ter resulta do dos protestos e diligencia daquell" ministro, nistro de S. M. Christianissima, a.sim a demarcação das duas
P t
F
d"
e por outro lado se acha estabelecido o curto espaço de tres G
mezes para a entr...... dessa colonia, se anticipa S. A. Real a uyanas 01' ugueza e ranceza, comoj)s emals negoClOs que
""..
presentemente oceorrem entre as duas côrles.
mandar aeclarar a Vmce. que não se aehando o mesmo au« Portanto,' prevenido Ymcê. das reaes ordens e intenções
gu~to S~nhor de nénbum modo dispost,? a assentir ~ já c tada deve prinCipiar desde logo. de accordo com o desembar"ado;
est~pulaçao, nem a reconhec~r a obl'lga~ao ?O c:ulJ!pfl~ento do João Severiano Maciel.da Costa, intendente-geral dessa colonia
arl1go de um tr~tado, em ~!,e,o seu pl~D1'potanclallO nao t'lmou a tomar com prudenCla e discrição aquellas medidas, e a fazel~
parto, tem dett:' mlDudo rcslStlr à exec~çao del!e, como cumpre 1 aquelles arranjamento que devem preceder a entre"a d '
ao decoro e dl~D1dade de ~ua sobel'an~a e aos lDte~esses da sua looia, digo ,.nqui la, a qual ha de ter lugal' ómén~ qU:~d~cg;
corôa,. até ~IU~ (!or ulttlflores negocJ_a~es s~"p0ssa? ?cclarar" sobreditos, plenipotenciaflos remeU( 1'l,m of!icialmente a Vmetl.
tornaI admlsslvels os termos de~ta estlpulaçao, e ~omo ~l 01'- a carta régia de que acima tenho eito menção.
~ena S. ~. R~al que Vmcê•.' ~ebalxo destes prmclplOs, bilJa de
({ E porquanto essa eolonia deve ser re-tituida no estado em'
Jmpugnal ahl a q.ualquer IDttnlaçao que se lhe faça para a eu· que se achava no momento da sua conquista, cumpre que
trega dessa COIOOII, i:leolaraDdo que tem ordem express!l,do Vmce. faça entrega dblla, á vista do illYuntario menCIOnado em
seu so~erano para conservar a possc dblla ate nova e pOl:ILJva o uI,. :;0 da respectiva capitulaço.
detel'mlna9io.
' . . ,
« Podt-ndo bem ser que entre os papeis e planos que exi:.tião
.u Da, todo o lugar de ,presumir que o",comml sarlos franc~. no) archivo do govel'llo dessa culonia se achem alguns, de que
zes. ou Inglezes, que bajao de pas~r alll c.?m ~te fim, se nao eja conveniente haver copias, recommendo a Vmce. que fa93
quelrão accommodar II r~pugn~ncla des,e oovel no, tanto mais copiar todo aquelle que lhe parecerem int lessantes ao ser '
quanto pl'ovdv~lmente ,noo deIXaràõ de pronunCIar-se logo os de Sua Magestade.
ViÇO
anlmos dos babllaD\Çs diSpostos a receber e reconhecer a sobe. , ' . . . , ,
rania da antiga dynaslia franceza. c entào, cm circumstancias
ce Pel~s copias 1'.'~lusas Iicara 'meu. IDtell'ado das ol'~ens
taes. quando por um lado se apresentem da parte dos com!Jlis- que pOI esta occaslao Sua Magestad~ tem ma)ldado expedir ao
sarios disposições de empregarem a viva força para obterem a rerefld~ dese~pargat.lor João Se"enano Macl,el da Costa, tanto
. occupação da coloDia, e por outro lado sc IDquietem os natu-' pal'3 o IUlmedlato levantamento do sequestro lI~lposlo nas proraes com a opposição desse governo, nào sera da intenção de pnedades ~os fl'ancezes ausente.. dessa col0!1I:, como para as
S. A. Real que Vmcê. sacrifique o aDgue da sua guarnição predl pOSlçoes que elle deve fazer na l'eparllçoes da sua com·
nem o dos povos de Cayena, de cuja conducla S. A. Real tem petencla.
tantos motiv:lS de comprazer-se para entrar em uma porliada
(C Previno a Vmre. de que deve ter a m:lÍur vigilancia em
resistencia; mas logo que exista uma Cllracterisada aggressão manter a hoa harmlonia entre as tropa do seu commando e a
da parte dos commissarios, a qual em todo o tempo lhes possa guarnição franceza que fór occupar essa colouia, e outrosim de
ser imputavel, procederá Vmce. a fazer a entrega condiCional que a guarnição e .empregados cÍ\'is portuguezes, que hão de
dessa coloDia, declaral,ldo que o faz debaixo de todos aquelles evacuar essa conqUIsta, serão tran portados á custa de S. M.
protestos que o seu soberano tenha de pl'oduzir conlra a dispo. Christianissima aos portos do Pará c de Pernambuco; porque,
si\iào do lIt:tigo, que assim estipulou a restituição gratuita de segundo o que Vmcê. verá das copia inclusas das notas passauma colonia legitimamente conquistada pelas armas portugue· das sobre este objecto, õ duque de Luxembourg, embaixador
zas, procedendo Vmcé. depois eDl todos ós passos consequen- cxtraordinario tie FI'onça junto de Sua ~Iagestade, tem oftlcialtes desta entrega pela maDeira que parecer mais conducente a m~nte assegurado que o seu governo lODla obre si o referidó
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dres conde de Palmella, e afinal conveio-se no
adiamento da questão até a reunião do congresso, e
que elle fosse quem decidisse sobre a materia. .
O,yoverno do Rio de Janeiro oppunha-se á resti-

'"

tran~porte em exacta retribuição do que se praticou com.a
guarniçãO franceza. em cumprimento dos alts. ~o e 30 da caPItulação de 1~ de Janeiro de 1809. Nestes termos cumpre que
Vmcê. se entenda sobre os detalhes do mesmo transporte com
o governador que Sua Magestade Christianisslma no~ear.para
. essa Golonia, o que tudo participo a Vmcê. para sua Illlelllgencia e cumprida execução.
« Deos j!;Uar~e a Vmcê. PlIlacio do Rio de Janeiro, em 17 de
SeteOloro de 1816.-Sr. Manoel Marques. »

Carta 7'égia a que se refere o aviso do 'I1larquez de Aguia,r,
« Manoel Marques, brigadeiro dos meus exerc!tos e gove~
nador militar da Guyana Franceza. - Eu el-rel vos envIo
muito saudar.
(( Querendo completar pela minha parte as disposições do
.,rt. 101 do aclo final do congresso de Viena, com a restituição
que prometti faz({r dessa colonia ao muito alto e muito poderoso principe o Sr. Luiz
rei de França e de Navarra,
meu irmão e primo, sou servido ord~nar'vos que tão depressa
hajais recebido esta mioha ordem régia, que oflicialmente ~er
vos-ha transmiltlda pelo marquez de Manalva, meu embaixador juntu de S. M. Christianissima, ou por Franci,co José
Maria de Brilo, rio meu conselho, ambos presentemente meus
plenipotenl:iari03 na côrte de Fra~ça, façais entrega da referida colollia, com todas as formalidades do eslylo, ao, commissa rios. que, para o recebimentú della, se vos apresentarem
devidamente autorisadJs por S. M. Cbnstianissima, o que assim lereis entendido e executareis como nesta vos ordeno.
«( Escripta no palacio do Rio de Janeiro em &de Setembro de
1816:-0 REI. com guarda.-Para Manoel Marques.-Camillo
Martins Lage. »

xvm.

,

Cópia do aviso do marqueI: de Aguia1' ao int~ndente-g.eral
da. policia de Guyana o desembargado?' Joao Sevenano
Màciel da Côsta.

tuição de Cayena sem que lh-p, dessem compensações, que erão a restituição ãe Olivença on a conservação de Montevidéo. Teve por fim de eeder as
suas pretenções pelo art. i07 do congresso de
comsigo, e trazê-los a esta secretaria de Estado dos negocios e~
trangeiros e da guerra, em cujo arcbivo ficario depositados.
« Reconhecendo Vmcê. que a consignação annual e OI'dinària dê 20:000n, que presta"a ti real fazenda de Pernambuco
para supprimento da guarnição dessa conquista, nio pMe bastar, quando a evacuaçlio deli a oceasionou maiores despezas,
houve por bem ordenar que se augmentasse a dita consignação,
e pelo real erario expedir-se-hAo as convenientes ordens para
esse ellCito.
« Previno a Vmcê de que, em reciprocidade dos arts. 2 0 e.
30 da capitulaçi\o de a de Janeiro de 1809, o duque do Lexembourg. embaixador extraordinario de S. M. Christianissima
junto de el-rei meu senhor. tem dado a certeza official de que
o governo francez se obriga a mandar transportar á sua custa
aos portos do Pará e do Pernambuco a guarniçAo e os empregados civis portuguezes que devem evacuar essa coflquista, e
pal'a inteiro conhecimento de Vmcê. se lhe transmiltem copias
das notas mutuamente passadas sobre este objecto. E' tudo
quanto tenho a participar a Vmcê. para sua intelligencÍa e estricta execução.
(( De05 guarde a Vmcll. Palaeio do Rio de Janeiro, em 11 de
Setembro de 1816.-Marquez de Aguiar,.-Sr. JoAo severiano
Maciel da Costa.-Camil\o Martins Lage. li

Nota diplomatica do governo portuguez ao embaixador
de França duque de Luxembourg srol'e a ellt,rega da
Guyana Francez!I.
(l.() abaixo·assignado, conselheiro de Estado, ministro assistente ao despacbo do gabinete, e encarrl'gado interioamente di/.
repartição dos negocios estrangeiros e da guerra. tem a honra
de prevenir a S. Ex. o Sr. duque de Luxembourjl;, embaixado!'
eXlraordinario de S. 1\1. Christianissin'la, que, estando decidido
que a entrega da Guyana Franceza terá lugar depois de se concluirem oS negocios oecurrentes entre Portug2l e a França, e
vindo por isso a ser difliGil prefixar o mr,mento em que justamente se devão mandar para Cayena as embarcações necessarias para Otransporte da guarnição portugueza que alli se acha,
convem expressamente ajustar que S. M. Cbrislianissima mandará fornecer â sua custa os navios precisos [l3ra transportar
aos portos do Pará e de Pernambuco a l1ita guarnição, e os
empI'egados civis que devem evacuar a sobredita colonia, e
que ao todo não excedcm ao numero de 900 homens.
cc Esla pretenção é Ulnto mais attendivel, quanto é fundada
na justa reciprocidade de que Sna Magestade praticou com a
~uarnição franceza, em observancia dos arts. 20 e 30 da capitu.
ação conclUlda aos 12 de Janeiro de 1899.
( O abaixo-assignado aproveita esta oecllsião para repelir a
S. Ex. o SI'. duque de Luxembourg as protestações da sua alia
.consideração.
(( Palacio do Rio de Janeiro, em 7 de Setembro de 1816.Marquez dl: Aguial'.-Camillo Martins Lage. ».

t( El-rei Dleu senhor manda remetter a Vmcê. copia da carta
""
d
. t h
régia, que, para a e"ectiva en~r~a essa con~Uls~, ouve por
hem expedir ao governador mIlitar del1a o brigadeIro Marque~,
a quem officialmente seria transmittida pelo marquez eslrIbeiro·mór ou por Francisco José Maria de Brito, ambos presentemente plenipolenciarios tio mesmo Senhor, na côrte de
França. quando em conformidade das reaes ordens e instrucções liverem definitivamente ajustado com o ministro de S. M.
Christianissima, tanto a demarcação das duas Guyanas Portugueza e Franceza, cúmo os demais negocios que ora se olIerecem entre as duas côrtes.
(( Determina semelhanlemente Sua Magestade que dirija
mais a Vmcê. a copia das ordens particulares, que sobre o
objecto da referida entrega se<'3.ntiClpão agora ao dito governador, com quem Vmcê. deve obrar de perf~ito aecordo. E é
servido que, inteirado Vmcê. do conteúdo dell!!s, passe com
dexteridade e prudencia a tomar aquellas medIdas, e a fazer
aquelles arranjos que nas repartições da sua competencia devem preceder aos actos da entrega e da evacuação dessa colonia.
a Um dos primeiros arranjos que cumpre fazer, e que Sua
Magestade muito especialmente manda recommendar a Vmcê.,
é a prompta e diligente arrecadrlção das dividas pas.ivas. ou
seja pela cobrança elfectiva das quantias que diversos particulares estão a dever aos cofres reaes, e que segundo o balanço
do anno proximo passado, ultimamente recebido, montavão
ainda á somma consideravel de 127:8&9S016 1'5., ou seja por
meio C\e encontros, ou de saques, ou de quaesquer outras transacções, que tendão a realizar a referida cobrança antes da en
trega dessa possessão aS. M. Chrislianissima.
(( Como essa colonia deva ser restituida no estado em que
se achava no momento da sua conquista pelas armas de Sua
Mage~tade, e como seja constante pelas contas annuaes, que
Vmcê. tem dado da sua administração. que ahi se tem feito importantes bemfeitorias, ordena Sua Magestade que Vmcê. formalise, pelo modo que lhe parecer mais legal, um quadro
comparativo daquelle e do presente estado dessa colonia~ afim
de se poder authenticamente (.Irovar ê avaliar os melhoramentos feitos, e tanto este documento, como todos os papeis pertencentlls á administração portugueza, deve Vmcê. transportar

Nota do embaixador da Fra'llça ao marque:: de Aguiar.
(( Le soussigné, ambassadeur extraordinaire de Franr.e au·
pres de Sa Magesté Trf-s Fftiêle, s'emllresse à acooser lo recep··
tion à Son Excellence le marquez d'Aguiar de la notte offioialle
qu'i1lui a fait l'honneur de' lui -addresser le 11 de ce mois, renfermant les ordres de Sa l\tagesté Três Fidêle pour la remisc
de la Guyane aux commissaires porteurs de la convention qui
aura élé conclue à Paris, ot p"ur levée des sequestres en Portugal et à la Guyane, qui doit préceder celle remise.
(( II ii reçu également la noite de Son Excellence relative au
transport de garnison portugaise de Cayene SUl' des batimen
français dans les ports de Para et de Pernambuco, assesit aprês
la remise de la colonie. II n'hésite pas à donner à Son Excellence l'a,ssurance que cette opération ne soutrrira aucune difficulté, et que tout ce que pourra être agreable à Sa Mageslé
Três Fidêle sera fait' avec empressement dans cet~ occasiol'J,
comme dans toutes les autres.
(l Des ordres seront donnés.en consequence pour que les batiments chargés' du transport des troupes françaises daDs la colonie raménen\ dans les ports designés les troupes et autorité
ci}'i1es portugaises, en se referant poor les details à.ce qui avait
été convenee pour la capitulation du I! Janyier 1809.
« Le soussignli aurait desiré trouver parmi les pieces, qui
lui ,ont être" adrossés paI' Son Excellence, une pour le gouver-
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Vienna de 9 de Junho dn '1815, e ampliado pelo
tratado de 28 de Agosto de f8t7, onde foi estipula"da a restituição de Cayena, devendo precedê-la
uma convenção entre os dous governos portuguez.

e fmncez. Emquanto durárão estas negociações na
Europa' o governo do Principe Regente no Rio de
Janeiro, tardernente informado do que nlli se passava, quando teve noticia dos preparativos que fazia
a Frunça, quer logo depois do tratado de Paris,
quer em consequencia do art. 1.07 do congresso de
)leur militaire de la Calonie; annonçant a MI'. MallOell\farques Vienna, para ii' tomai' posse da Guyana, oruenou
,{ue le comte Oaroci, commandant de bricq franQais « le-Hus- ao governador Manoel Marques resistisse a qualquer
sard, se rcndant en France par Cayene, est chargé" pour l'iolen- tentativa; que não cedesse Cayena senãu á força e

dant géneral de la police des orMes relatifs à la levée du sequestre qui va precéder la remisse de la colonie. 11 prie Son
]~x:cellence de vouloir bien faire expedier celte lettre, et de là
I ui adr.csser le plutôt possible pour r..e pas dilferer le départ du
bricq.
« Le soussigné saiset cetle occasion de rei lereI' à Son Excel··
lence MI'. le marque?' de Aguiar l'assurance de sa hallte consi·
dcration.-Le duc de Luxembourg.-Rio de Janeiro, 12 de
:'Membro 1816.-Gamillo Martins Lage. »)

« EI-rei meu Senhor, querendo condescender com os vivos
desejos que S. M. Christianissima lhe tem manifestado, de
que ao acto da entrega da Guyana Franceza ~e únticipe o levantamento do sequestro, que, por aviso desfá secretaria dp. Es·
tado dos negocios do 13rasil, em data de 10 de Outubro de 1811,
se mandou impOr nas propriedades sequestradas aos seus res·
pecti vos donos ou a seus bastantes procuradores, o que participo a Vmce. para sua inlelli]encia e prompta execução.
« Deos guarde a Vmre. J:'alacio do Rio de Janeiro. em 5 de
Setembro de 1816.-l\farquez de Aguiar.-Sr. João Severiano
.Maciel da Costa.-José Joaquim Carneiro de Campos. »
« Expedindo o duque de Luxembourg, embaixador exlraordlnario de S. 1\1. Christianissima, o brigue francez« Hu,sard»
CDm despachos para a sua côrte. e devendo este brigue na sua
vi.agem fazer escala nesse porto de Cayena, participo a Vmcti.
que o seu commandante, o conde Darod, vai encarrpgado de
p.ntregar ao intendente da policia dessa colonia João Severiauo
Maciel da Costa o despacho que lhe diriJO, CDIllmunicando-lhe
a. ordens de S. M. EI-rei meu Senbor para o levantamenlo do
sequestro que se havia impQsto ás propriedades dos'frdncezes
ausentes, pois que Sua Magestade, querendo condescender com
03 desejOS de el-rei Cbristianissimo, conveio em que esta providencia precedesse ao acto da entrega que se ba de fazer da
Guyana Franceza em tempo opportuno.
« Oeos gllílrde a Vmcê. Palacio do Rio de Janeiro, 13 de Setembro de lS16.-Marquez de Aguiar.-Sr. Manoel Marques. »
(,'at·ta do encarregado de negocios B1'ito ao govel'Jwdor
da Gv.varta.

« lIlm. e Elm. Sr. l\fanoell'lfarques,-Havendo concluido as
obrigações da minha missão em transmiLtir a V. Ex:, offlcialmente a carta régia, e a convenção .por'mim assignada com este
l;0verno, devo explicar o motivo por que'tambem ajuntei separadamente a convenção e auto da entrega d'o Senegal pelos inl;lezes á França, pois de oulra maneira V, Ex. estranharia o
o meu intrometlimento.
« Levei em vista que V. Ex.. conhecendo o que se praticâr~
lIaquella occasião entre as duas naçiíes, desejaria que o mesmo
se praticasse agol a, POii era de receiar que o governador fran,oez quizesse pôr alguma dilfarença no ceremonial e ajustes da
entrega dessa colonia, e para qu assim não succede.se e V. Ex.
soubesse o praticado entre a Inglaterra e a França na enll-ega
das colonias, não só pedi ao duque d\l Ricbelieu a communicação dos dons actos, como tambem li o oflicio que escrevi a
Vc. Ex., remettendo-lb'os; assilJ) não póde haver a menOIl duvjda, á vista da carta do mesmo duque a mim escripta, tanto
mais que elle assevera terem-so dado as instrucções conformes
aos mesmos principios então adoptados.
.
a Sendo a minba intenç,'ío de faeiülar o. V. Ex. os meios de
Il1do a fazer com a maior I'larmonin entro os dous corpos militares, espero que V. Ex. appro~ad quanto me occorreu para
o mesmo fim. .
« Tambem conseglli que o conde do Arod não fosse da expoÇ.llo, eOmO estava nomeado, pedint\,rJ a esta governo não só sati.\fação de baver violado esse terrilorio e desacatado aautoridade de el-rei nosso senhor, mas reclamando que não fosse
desta expedição.
« COITJO V. Ex. não conbeceIlá o que se tem passado na Europa sobre a expedjção de Montevidéo () insurreição -de Pernambuco, pela liberdade com que se explicárão as gazetas inglezas, lbe mando a traducç&u impressa das cartas que confutão
(JS aleives levantados ao nosso govcnn()o.
« Ainda que o Sr. marqnez de Mlllliah'a sómente voltará a
esta côrte na primavera do Bnno que vemíeu me demorarei

ainda nella por ser juiz com missa rio, das nossas reclamações, e
esta demora até passar á minba missão de Hollanda, me procurará occasiões de me empregar n:> serviço de V. Ex., a quem
Deús guarde por muitos annos. Paris, 6 de Setembro de 181í.
De V. Ex. allento, venerador e liel criado.-i"rancisco-Jo,ÓMaria de Brito. »

O/licio dos plenipotenciaJ'ios portuguezes, esc1'ipto em
Paris ao govemadol' militar da Guyana em M de Se·
tembro de 1.815.
( IlIm. Sr. - Pelos ultimos despacbos qU'3 recebemos da
cOrte do Rio de Janeiro fornos informados de haver S, A. R.
o Principe Regente, nosso senbor, . ido servido ordenar a V. S.
em ofllcio do Exm. Sr. marquez de Aguiar, dat<ldo a li> de Junbo do presente anno, que em devida observancia das convenções ajustadas em Vienna, ratificadas já por S. A. R~al, houvesse V. S. de restituir a colonia de Cayena. com todas as formalidades praticadas em semelhantes cal gos, aos comrnissarios
francezes. que abi se apresentassem autorisados pelo Sr. rei
Luiz XVJII, com plenos poderes expedidos em dala posterior
áquella real determinação, não podendo aillda então ter chegado ao conhecimento do Principe Regente, nosso 'senhor, as
uJ teriores e,tipulações por nós aj ustadas no congrl'sso de V lenna
relalivamente á Guyana Franceza, cuja restituição a S. 1\1. EIrei Christlanissimo deverA ser precedirla, em virtude das referidas estipulações, de urna' convençào particular entre as duas
cOrtes de Portugal e de França, corno clara e evidentemente se
mostra.. pelo art. 107, inserto no tratado geral do congresso, e
que é áo tbeor seguinte:
.
« S. A. R. it, Prince Regent du Purtugal etdu Brésil, pour
« manifesteI' d'une maniere inconlestable sa consideratior. par« ticuliere pour S. 1\1. Tres Chrétienne. s'engàge à restituer à
« Sa dile l\Iageslé la Guyane Franç~ise Jusqu'à la riviêre d'Oya« pock, dont l'embouchurc est siluée enlre le quatrieme et le
( cinquieme degré de latitude seplentrionale, limite que 16
a Portugal a toujo~rs considerée colIlme celle qui avait été fi(( xée-par le lraité (1'Utrech't.
« L'ópoque de la remise de la eolonie à S. M. Três Chré(C tienne sera determinée des que ltS circonstances le permerc( tront. par une convention particuliêl'e entre les deu x cours.
II et I'on procédera à l'amiable, aussilOt quo faire se pourra à
« la fixation definitive des limites d..s Guyanes Portugaise et
« Frílnçaise, cünformement au sens précis de I'art. 8e du Irait6.
« d'Utrecht. »
,
« Julgamos, pois, do nosso dever, tendo por uma parte em
vista o serviço de S. A. Real e os inleresses de sua corÔa. 6
pela outra a difficuldade das communicações entre o Rio de Janeiro e .:,i!ayena, de pOr a V. S. de accordo sobre este importante assumpto, recommendando-Ihe mui particularmrnte d
não proceder 11 entrega d~sa colonia ao Gommissario ou commissa rios francezes, que ahi bajão de se apresent<lr para esse
effeito, antes de receber novas ordens do Príncipe Regente,
nosso senh"r, passadas já depois de ba verem cbegado ao setlo
real conhecimento os sobreditos novos aju.tes, ou na falta..
daquellas reaes ordens, antes de V. S. receber as convenientes
participações transmittidas por nó. ou pelo embaixador, ministro ou encarregado de negocios da nossa cÔrte, I esidente na
de Varis. que certifLquem a V. S. de ter sido já coneluida a
convenção particular acima mencionada, da qual essencialm!lote depende a restituição dessa colonia a S. {. EI-rei
Luiz xvrrt.
« Oeos guarde 8 V. S. por muitos annos. Paris. 8 de de Se.
tembro de 1815, (Assignados)-Conde de Palmella.-Joaquim
Lobo da Silveira.-llIm. Sr. Manoel Marques.
a P. S. As recommendações. que neste oflieio fizemos a V. S.
quanto em nôs cabe, não é resu1lado de noticia que linbamos
de ida de algum eommissario francez para essa colonia: ó pu·
ramente urna medida de prevenção necessaria por se ignorar
no R!o de Janeiro, na data de 15 de Junbo do presente ânno, o
artigo por nós estipulado no tratado geral do congresso acere;
de (:ayena. (Assignados)-Conde de Palmella.-Joaquim .Lobe
da Silveira. »
~o
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ao mesmo tempo p'totestándo, e ultimamenle que
não .fizesse a entl'ega senão á vista de uma carta régia, que para esse fim se expedida, e que opportunamente lhe seria dirigida por intermedio do encarregado de negocias de Podugal em Paris.
Cedendo, porém, ás insLancias do duque de
Luxenibonrg, ordenou que antes da restituiçãO definitiva se levantasse o sequestro. posto por ordem
do mesmo governo(*) nas propriedades, sitas em

(*) A respeito da confiscação dos bens dos francezes
residenles cm Ca.yena o redactor do Correio Brasiliense
de 1813, no tomo XI, pago 322, se exprime assim:
« S. A. R. o Principe Regente de Portugal acaba de mandar
estabelecer na Cayena um regulamento, intimado por uma proclamação do primeiro magi~trado naquella colonia, que tem o
titulo de intendente, pelo quat se confiscão os bens daquelles
francezes, que, não querendo sujeitar-se ao governo de S. A.
Real, forão residir ou já residião em paizes inimigos, ajuntando-se a isto varias disposições collateraes para pór em devida
execução aquelle regulamento.
« Não póde duvidar-se do justo titulo que a conquista
daquelle paiz deu a S. A. Real para poder tomar semelhante
medida, a qual, longe de imitar o procedimento de Napoleão
quando entrou em Portugal, a pretexto de amigo, e obrigou os
habitantes a resgatar as suas propriedades, mostra uma moderação, dignidade e grandeza de alma, que fazem summa honra
a S. A. R. o Principe Regente.
. rr Notamos tambem nisto uma circumstancia que nos parece
IDteressante. e é a causa que se allega para esta medida. a saber, a necessidade de obter o dinheiro necessario para manter
os estabelecimentos publicas do paiz, para o que se diz que não
são bastantes os rendimentos provenientes dos tributos que se
achárão estabelecidos naquella colonia, e os sentimentos de
clemencia de S. A. Real, que não deseja aggravar aquelles povos com impostos novos, que serião aliás precisos para supprir ao deficit existente.
« De não ter S. A. Real declarado ainda o territorio da
~aYflna partu integrante de seus Estados, juntamente com esta
Clrcumstancia de dispôr de certas propriedades para occorrer ás
despezas publicas, deduzimos a conclusão de que o governo do
Bra~il !lão está de~idido ~ ~nnexar permanentemente aquelle
terr.ltorlO aos demaIS domlDlOs de Portugal; d.o contrario cuinana em procurar rendimentos permanentes para oecorrer ás
despezas annuaes. . « Como.esta supposição convem perfeitamente com as nossas
ldéas, conjecturamos que o governo do Bra"il reserva esta conquista para com ella obter algum .equivalente ou vantagens no
tempo da negociação da paz geral, e este plano nos parece mui
acertado.
II Não faltaráõ certllmente homens que aconselhem o contrario, já porque o seu interesse particular os leve a qeseJer manter a autoridade que possuão naquella colonia, já porque intent~m fazer alli estabe~ecimentos, já. porque se olTusquem com
as .Idéas ue uma glona mal entendida do augmento de terri-

Cayena, de fmnceiés que residião em França anLes
da conquista, e que continuárão a residir alli.
Foi porlador desLa ordem o conde de Arad, commandante do brigue Hispe1'id, que surgio em
'Cayena em 1816. Era o conde de Arad homem
altIVO, desarrazoado, que, persuadindo-se ReI' uma
potencia, exigia do iutendente-geral o levantamento
immediato do sequestro, apeza!' de ponderar·se-lhe,
com model'llção, que a esse acto, devião preceder
formalidades, como a de inventarias, tomadas de
contas, etc.; não quiz estai' por nada, insistia, c,
como se lhe resistisse, sahio do porto depois de se
ter tornado odioso ás duas principaes autoridades
deCayena.
. Em 17 de Novembro de 1817 fundeou a tl'e'
leguas de' distancia, defronte de Cayena, visto que
o porto não admitte embarcações de gl'ande lote, a
expediç10 fl'ltnceza, que vinha recebei' a colonia,
composta da fragata Apolio, da corveta Fiam, duas
chalupas e duas galeotas, sabidas no dia 13 de
Outubro de Brest, sob o com mando do almirante
Bergeret, e de seis companhias de granadeiros,
caçadores c fnzileiros, com seus officiaes, c o conde
de Carra Sant-Syr, tenente-general, nomeado
governadol' da Guyana Franceza, e seu estado-maior.
No mesmo dia desembarcou o almirante com o
tenente-general conde de Carra Sant-Syr, e dirigio-se logo ao governador brasileiro, que se
achava de cama desde algum tempo, de uma pneumonia, e bastante mal; insistindo em vê-lo, o conseguio, mandando immedialamente um transporte
buscai' de bordo da náo o medico que trai ia para
a guarnição, o qual fez applicações tão acel'tadas,
que den tI'O em tres mezes 'Pôde o general Manoel
Marques embarcar-se em bom estado de saude.
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« 1\,1'1. L° S. M. Fidelissima, animado pelo desejo de
executar o art. 1.07 do acLo do congresso de Vienna, se
b'
I
S M Cl . I' . .
d
o I'Iga' a en regar a . . lrtS lamsslma, no espaço e
tres mezes, ou anles se fôr possivel, a Guyana Franceza
até o rio Oyapok, cuja 1.>occa é situada entre o li· e 5° de

101'10.

« Porém todo' o politico imparcial que conhecer a extensão
da maxima de que a grandeza dos Estados não depende sómente da quantidade do terreno. prinCipalmente qUa1ldO'este
(j deserto, não terá difliculdade em resolver esta questão sobre
a Cayena.
.
rr O territorio do Brasil é de tal vastidão, que dá amplo empr~go para um governÇl acti vo e intelligente que o deseJ~ aproveitar como elle merece, e largos annos, na verdade laraos seculo,s, s~ passaráõ antes que a sua populaQão exija augmento de
ter1'1torlO.
rr Os rios do Prata e do Amazonas são os limites mais decididos, e fórmão as fronteiras mais defensiveis ao Brasil qye é
possiyel conceber; territorios, que, além destes rios, em vez
de distinguir eonfundirião as demarcações. ein vez de servir
de defens~ ~arião occasião a intrigas e communicações illicil~s
com ,os vlzmhos, em vez de segurança serião motivos de discordla.
.
rC Quanto á gloria da nova acquisição, parece-nos que basta
o explendor da conquista e as vantagens que podem resultar de
sua cessão ao tempo da paz. A verdadeira gloria de um Estado
deye consistir na prosperidade e felicidade dos subditos no intenor, e no respeito e bom nome polra com os Estados estra·
nhos. Toda a outra gloria. assim como não produz beneficio solido, assim se desvanece como o fumo.
,rr 9 Brasií o que menos necessita é de terreno; o que mais
preCisa é uma populaç~o proporcional, e composta de gente

que sirva a melhorar a casta que presentemenle alli habita, e
melhora-la tento p1Jysica, como moralmente.
II Conhecemos bem que este melhoramento se não pMe fazer
com remedias parciaes, e, para assim nos explicarmos, de remendos : 6 necessario um plano seguido, combinado, extenso e .
executado com braço vigoroso. Se assim se obrasse, denlro em
20 annos aquelle paiz mudaria de face, evitaria a necessidade
da importação de africanos. que produzem uma inevitavel mistura physica e moral na população, o que é um dos maiores
entraves aos melboramentos que se necessitão. A acquisição,
10'go, de mais territorios, além de inUlil, serviria de divertir a
attenção do governo para objectos difTel'entes do que mais importa.
« Agora só resta desejar que ao tempo da paz S. A. Real tenha na Europa providenciado de ante-mão qu~m faça valer
esta conquista da Cayena, e não deixe ir pela agua abaixo os
seus interesses, como tem acontecido em muitas occasiões e
modernamente na paz de Amiens.
rr Nós temos a este respeito mais informações do que pede a
prudencia que se communiquem, e assás temos solfrido pelo
que soubemos, ainda sem nada dizer, a respeito das nefarias
transacções do anno de 1802.
« Limitamo-nos, portanto, a dizer outra vez que desejamos
que S. A. Real tenha na Europa algum homem de intelligencia,
e de quem se possa fiar quando inesperadamente se trate da
paz, porque esse momento ha de chegar um dia ou outro. »
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norte, e até o 322°' de longitud~ a lésle da ilha
do Ferro, pelo paralello de 2° e 2ú' de latitude norte ..
« 2.° Nomear-se-hão e se despacharáõ immediatamente
commissarios de ambas as partes para fixar definitivamente os limites das Guyanas Franceza e Portugueza,
conIorme o preciso sentido do oitavo artigo da tratado de
U1trecht e das estipulações do acto do congreeso de
Vienna, se os sobredilos commissarios devem terminar os
seus trabàlhos na expiração de um auno, ao mais tardar
desde a data dê sua chegada á Guyana.
« Se na expiração deste termo de um anilo os sobreditos respectivos commissarios não puderem concordar, as
duas aILas parles contratantes procederáõ então a outros
arranjamenlos, debaixo da medIação da Grã-Bretanha, e
sempre conforme ao preciso sentido do oitavo artigo do
tralado de ULrecht, concluido debaixo da gal'anlia daquellil
potencia.
,
« 3. o As fortalezas, armazens e todos os petrechos militares, serflO entregues a S. M. Christianissima, conforme o inventario mencionado no quü,to artigo da capitulação da Gllyana Franceza em 1809.
(( b.. o Em consequencia dos sobreditos artigos, immediatamente depois da assignatura do presente tratado,
serão communicadas ao governo fl'ancez as ordens para se
elTectuar a transmissão ela Guyana Franceza (as quaes ordens estão presentemente na possessão do abaixo-assignado plenipotenciario), a que será annexa uma copia
deste tratado, e a qual informará as autoridades portuguezas, que tem de entregar dentro em tres dias a dita colonia aos commissarios encarregados por S. 1\1. Christianissima de tomar posse della, logo que el'es tiverem
apresentado as suas instrucções para este elTeito.
« 5.° O governo francez se obriga a transportar para as
cidades maritimas do Pará e Pernambuco (nos navios que
tiverem sido empregados no transporte das tropas francezas para a Guyana) a guarnição portugueza desta colonia, assim como os funccionarios civis com toda a sua
bagagem.
Artigo separado.
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seqllencia de tudo, no supramencionado dia 21. desembarcárão iDO homens das tropas franeezas, que
se 'formárão na praça de Palacio, á esquerda de
igual numero de tropa brasileira.
No forte, que os brasileiros chama vão Castello,
construido n' um monticulo que domina a cidade,
esta vão levantados dous mastros, ao lado um do
outro.A's H horas da manhã, o conde Capra de
Sante-Syr, com o seu estado-maior fl o secretario
brasileit'o Mafra, aos quaes sejuntárão os habitantes
mais notaveis de Cayena, seguirão para o forte;
á sua chegada içou-se u bandeil'a portugueza,
sendo compt'imentada com uma salva de 21. tiros
de artilharia da praça.
Arreada esta içárão simultaneamente as l)andeiras portuguezas e francezas, que farão comprimentadas com 21. tiros. Em seguida a tropa
franceza rendeu as guardas e portas que occupava
a tropa brasileira, e se consummou o acto da restituição e posse da cidade de Cayena e colonia da
Guyaaa.
Na occasião de arrear-se a bandeira portugueza
e içar-se definitivamente a francezíl, os moradores
de Cayena, que esta vão no forte, vel'lêrão abundantes lagrimas, como que de saudades e pezar,
e isto observando o general francez Carra de San teSyr, dirigio-se ao Sr. Mafra secretario militar, e
lbe disse :-C'eljt etanna1!t, ltfl'. secretaire portuguais, qite des trançais, vayant fiottel' les couleurs
nationales, signes de la domination française, vel'tent
des larmes de l'egl'et paUl' la damination ante?'ieure.
,'1 lais des vaeu'X paU?' que man admínistl'atinn
finisse, ie re~oive des temaignages pal'eils.
« Senhor seretario Mafra, é admiravel que francezes, vendo brilhar as côres ao pavilhão nacional,
(( Todos os pontos sobre que possão occorrer algumas signal de domínio francez, derramem lagrimas de
difllculdades, que resultem da restituição da Guyana Fran- saudades pela dominação anterior. Eu me coneeza, taes como o pagamento das Qi\'idas, a cobrança das siderarei muito feliz se, quando findar a minha
rendas e a reciproca troca de escravos, formaráõ objecto ad'ministração, conseguir igual manifestação. ))
de um tratado particular entre os governos francez e
E os francezes tinbão razão: tratados com
portuguez. II
desdem, senão com desprezo pelo ultimo governador francez, forão estimados e bem visto
ACTO DA RESTITUIÇÃO OE CAYENA.
pelo governador Manoel Marques (a quem desde
o principio do seu governo chamavão Pápá!tlm'quís),
Com a presença, pois, das autoridades francezas homem essencialmente bemfazejo, que lbes fez rese documentos officiaes, não obstante o estado de peitar as pessoas e as propriedades; que destru!o
gravidade em que se acbava o governador Manoel ou fez afasta r quilombos de negros escra vos, que
Marques, foi encarregado O, secretario militar, o punbão de continuo em perigo os estabelecimentos
tenente Mafra(*), boje senador do Imperio, para ruraes; que cuidou com desvelos em tornar salubre
não só se entender com o conde Sant-Syr, como a cidade de Cayena, fazendo_entulhar e converter
para lhe fazer a entrega da colonia; e assentoú-se em passeios agrada \'eis os charcos de aguas esque o acto da restituição teria lugar no dia 2'1 de tag'nadas, fontes perennes de infecções deleterias;'
Novembro.
homem de um desintesse e de uma probidade
Redigia-se por convenção o modo por que ella se exemplar, e de uma limpeza de mãos, que jámais
faria, segundo os estylos usados em casos identicos, pôde ser manchada; homem, emfim, que, tendo'
e de conformidade com o que se havia praticado feito a conquista' de Ca.yena, e tendo achado os
recentemente no Senegal, e para o que I'emetteu· o armazens replectos, além de outros artigos, de cravo,
encarregado de negocias do Brasil em França, para canella, nux-moseada e pimenta, que por descuido
!lervirem de norma, as respectivas aelas. Em con- ou adrede não havi~o sido inventariadas, e do que
clle podia dispôr a seu arbilrio, entregou tudo ao
F.stado, remellendo tudo para a cidade do Pará;
(') O nosso amigo o senador !\Tafra nos minislrou, como e quando deixou pela primeira ve~ a sua conquista
lestemunha presencial dos acontecimentos que alli tive- foi embarcar trajando a sua melhor farda de terão Jugar, notas importantes, as quaes, com os muilos nente-coronel, remendada nos -cotovellos.
.
documentos que possuimos, nos proporcionou a confecO intendente-gel'al desembargador João Seveção do presente trabalho verdadeiro e circumstanciado
do que se passou em Cayena durante o dom.inio portu- riano Maciel na Costa, sempre polido, alfavel
e agasalhador, porém rectô e imparcial, igualguez alli.
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mente probo(*), protegeu o c0mmercio e a lavoura, prodigalisando ás fontes da riqueza publica
todos os valores que a sua administração podia
dispender. A estes motivos de ,reconhecimento
dos francezes ao dominio portuguez, cumpre
accrescentar que durante e1le poderão os francezes
de Cayena vender, exportar, e com grandes lUCl'OS,
os productos·· da colonia amont0ados nos aJ'mazens
destes almas, cm razão do estado permanente de
guerra entre a Inglaterra e as Qutras potencias
da Europa com a França.
MÁ FÉ

no

NOVO GOVERNADOR FRANCEZ

O novo governador de Cayena não se comportou
lealmente para com a adminis~ração portugueza,
a quem aliás parecia acatar.
. Apenas fluctuava no forte a bandeira franceza,
antes de efíectuada a entrega dos armazens, elie fez
partir em canôas agentes seus e'soldados francezes
pam a fazenda da Gabriela, propriedade do Estado,
os quaes se apoderárão deHa e de tudo quanto
continha ; despedirão o administrador sem as
fOI'llJalidades que a politica exigia, visto que o governo portuguez a occupava como uma conquista.
FAZENDA DA GABRIELA

A fazenda da Gabri·ela, é a 'joia preciosa da
Guyana Franceza. Foi fundada em terras perteJ,Jrentes ao marquez de Lafayetle, que as. cedeu ao
Estado. Luiz· XVIU tinha mandado á ilha de Ceylão
(} botanico Maftin para adquirir plantas e sementes
de cravo, canella, nox-moscada, pimenta-negra e
I
d n'
f
outros proc uctos naturaes a I, e ez crear em
Cayena uma fazenda modelo de plantações de espe-.
darias, que no l-ocal medravão admiravelmente;
isto feito, foi escolhido aquelle local, onde se plantou e cultivou tudo o que o botanico Martin tinha
trazido, e em estado de muda Qalli se propagárão
por toda a colonia, e nesta propagação teve parte o
Bl'asil, pois durante a occupação hrasileira repetidas remessas se fizerão de nlantas de especiarias
-J:'
para os jardins botanicos do Rio Janeiro e Pernambuco, que prosperárão admil'avelmente.
O desembargador João Severiano Maciel da Costa
reclamou energicamente contra a usul'pação violenta da fazenda da Gabriela, nliegando que desde
mezes pertencião os generos nlli arrecadados ao
governo portuguez, como productos da colheita
finda; que esses generos estavão alli em deposito
para serem opportunamente exportados, e qUIi: por
conta do valor delles tinha,feito desp,ezas a adminis. tração portugueza que as devia pagar.
O governador francez retorquiu, dizendo que pelo
facto da retrocessão estava consummado, e tudo
quanto se achavà nos edificios publices ficava per-

(') Joãó Severiano foi censurado por ter ganho' muito
dinheiro em Caycn3, e convcrsando nós com ú Sr. senador Mafra a este respcito, disse-nos que conheceu de
perto a João Severiano, e que o modo porque fez eBe fortuna alli foi receber seus ordenados, não em moeda IDeta1lica, e flim em especiaria~ pelo preço do mercado" e as
mandando para a Inglaterra apurava bons preços,-e com
isso ganhou bastante dinheiro com legalidade e honra.-

tencendo a el-rei de França. Seguio-se uma polemica, ás vezes acrimoniosa, enlpe as dous fl'lnccíonarios, e afinal part~o-se a contenda ao meio,
ficando metade dos generos sequestrados ao governo
portuglle,z e a outra metade no frllDCez.
PROCLAMAÇÃO DO INTENDENTE D}: CAYENA(")

« Habitantes de Cayena e Guyana.-As gqzetas publicas, que chegão do estrangeiro, nos trazem a noticia de
que pelos arranjamentos particú]ares, enlre S. A. Real o
Principe Regente, nosso slmhor, e S. M. Britannica, serel
a Guyana Franceza entregue a S. M. Chrislianissima. .
« Tudo annuncia que as condições e modo desta entrega serão discutidos e fixados no congresso geral, que
se devia abrir em Vienn.a nG -J. ao presente mez, o que
retardará tambem esta época.
« Nu entanto é preciso que a administração desta colonia siga a sua rotina, que se faça o serviço publico, que
se pague e sustente a guarni~ão, e que se não perturbe ii
ordem publica e a tranquillidade de que tenul:'s gozado
até o presente; no caso contrario vós conheceis muito
bem que é sobre 'ós que devem pesar as consequencias
do aperto e embaraços que experimentasse a administração, e seria bem doloroso ao governo de S. A. Raal ser
óbrigado a empregar meios de rigor, que até este dia
vós ,não tendes conhecido, para vos obrigar a fazer o que
o ~osso dever, e a gratidão em quP. estais para com uma
administração lão paternal, vos ordenão imperiosamente.
« Não deis ouvidos a discursos insidiosos, que vos poderáõ fazer gentes ociosas, ignorantes e imbecis, ou individuos que, por motivos particulares, dependentes da
natureza de seus negocios, são interessados na desordemo Elles são bem conhecidos, e em toda parle é eslft
miseravel classe da sociedade quem fomenta a desordem
poliLica; uma bem triste expertencia v6-10 tem provad!>.
Não é dado a simples parliculares o peneh'ar os segredos politicos dos gabineles dos soberanos, e com tudo
o que o publico lhe apraz dizer fi esle respeito não é o
mais das vezes senão sonhos para so divellir ou indispôl'
o povo credulo e timido.
.
(C .Habilantes,
continuai a cumprir lranqmllamente
com o vosso dever, e descançai com confiança na justiça,
que deve necessariamente dirigir as transac~õcs, que vão
a ser fixadas entre dous soberanos justos: a vossa sorle,
as vossas pessoas, os vossos bens, sào objectos sagrados
com que se vão oecupar. A calumnia e a intriga tem
sempre o seu castigo.
, « Dado em Cayena no nosso 11Otel. aos 15 de outubro
de 181lt. (Assignado)-JQão Severiano Maciel da Costa. !)
(l

(*) O Sr. Hyppolilo, no Cor'l'eÚJ Brasiliense, fallando
da enlrega de Cayena e da proclamaç,1o de Jolio 5everia no, diz:
« Com elfeito, logo que chegill'üo it Cafena as gazetas com a
noticia do tratado, expres~àr1io os habitantes a sua natural
ôpinião que, dentro da época presqripta na estipulação, voltarião ao dominio da França.
« O intendente, que naturalmente lhe pareeei'ia imp,ossivl}l
que o embaixador portuguez em Paris ca!:!isse em tal allsun.1o
de estipular o cumprimento do tratado êem que fosse .necessario
11 ratificação do soberano. interpretou o tratado ou ajuste como
de futuro e não de presente, e assi{D como não admiltio o que
na realidade era, cahio em muitas incons('q'lencias Deos.queira
que não haja ainda peiqres resultaclos de.>tes grandes serviç.os
de fazer tratados.
« O embaixador em Londres, que a3signou o tratado de Paris em Maio de 1814, deixou este pobre intendente de CayeDll
até o mez de Outubro sem informaçõe.... da bella estipulação que
tinha feito em Paris, e cujo conhecimento era importantissimo
ao intendente, de maneira que este 6(i "..I! obrigado afunda...
mcnt1r a sua proclamação oflicial etll no~id!lf, das gazetas.
« Debaix!J do mesmo principio'errado cOll.timla o intendente,

DAS CONSTITUIÇÕES
o

GOVEnNADOR llÁNOEL

~IARQUES

E O 11'\TENDENTE-GERAL

JOÃO SEVERIANO ~rACIEL DA COSTA SAlIE~I DE CAYENA

A' medida que se termina ão os inventarias e se
eifectuava a entrega dos armazens e édificios publicas, ião sabindo para a capital do Pará os officiaes,
tropas e empregados portuguezes, em navios preparados pela administração fi·anceza.
Em Dezembro estava completa a evacuação, restando terminar os negocias civis e administratIvos
que farão tarnbem logo concluidos, e em dias de
Fev~reiro se embarcl/u o brigadeiro Manoel Marques, com sua familia, ofOciaes de ordens, na escuna de guerra franceza, commandada por Pascoal
des Chenes, tendo Lido o govemadm' Carra de SünteSyr a attenção de meHer a bordo um medico para
tratar o brigadeiro Manoel Marques durante a viagem, cbegando ao Pará a 20 de Fevereiro de

i8i7.

O desembargador João Severiano Maciel da Costa

i6i

não quiz aeeilar transporte francez ; embarcou,-se(*)
com sua familia e comiti va na escuna portugueza
And01'inha, pertencente ao Estado, do que deu
conta ao governo de Sua Magestade.

que exerce o cargo de intendente de Cayena é-nos assás cohheCillo, e sabemos quanto basta pars dizermos que iofelizmeLtc é
um brasiliense que se não opporia ás idéas de despolismo ; assim não podemos empl'ehender a sua defeza sem provas cabaes
de sua innocencia.
« Porém se os habitantes de Carena pag:.\rão alguns tributos
ou contribuições á potencia conquistadora. lembrem-se que O'
francezes, á sua chegada em Lisboa. impuzerão uma contribuiÇão de 100 miihões de francos, ou 40 milhões de cruzados, sem
que conquistassem Portugal. pois entrárão alli como amigos.
cc As autoridades portuguezas em Cayena poderãO ter me!lido
na sua algibeira o producto destas contribuições que pertencião ao soberano; muitas destas peloticas fizerão os fraucezes
em Portugal; mas, quer os portuguezes o fizessem em Cayena,
quer não. o Príncipe Regente, e não os habitantes. é que tem de
queixar-se.
c( O intendente de Cayena poderá tcr mandado prender alguem. não só arbitraria, mas injustamente; porém nenhuma
das contas que nos chegou â mão o accusa de ter mandado matar ninguem; e as mortes, prisões e confisoos que os francezes
fizerão em Portugal, forão tão crueis, que. ainda que todos os
francezes habitantes de Cayena fossem vendidos por escravos,
não se Ihfl ficava a dever nada á sua nação.
« Adiantamo-nos nestas observações, porque sàbemos que
muitos dos papeis, que se nos r<'mettêrão, farão mandados ã
França para alli serem publicados nas gazetas, e convem que
:'
estas accusações não fiquem sem resposta. )J

dizendo cc que t~do annuncia que as condições e o modo da en« trega serão dIScutidos e fixados em Vienna. » Não ha tal.
Sr. intendente: .o tratádo de Paris é conclusivo, e no art. 10
diz que a entrega de Cayena foi-en conséquence d'al'rangements-e não-à prendre-e dentro do espaço de tres mezes se
devia verificar esta entrega.
« SUlJposto que a origem destas difüculdades se ache no tratado, nem por ISSO nos parece que o intendente tinha grande
(') « Illm. e Exm. Sr.-Aproveito esta primeira occasião de navio para essa capital, para communicar a V. Ex.
necessidade da patarata que arrumou em sua proctamação.
cc Uma proclama9ão authenlica, fundada em novidades de que no dia i o de Novembro segui de Surinam a este porto
l;azetas, ó mui pouco decorosa ã dignidade do governo. por- cm companhia do marechal Manoel Marques, que comigo
quanto se as noticias das gazetas fossem falsas nem toda a agua assentou de iJ'mos apresentar aos pés do tbrono de Sua
do Amazonas lavaria o SI'. intendente da nodoa do r'idiculo
d
d
d
que lhe bavia de cahir em cima.
lIlagesta e a conta o nosso governo e a a ministração na
• « Quanto á.anli.iedade dos habitantes em desejar voltar para GuyalJa Franceza, e da entrega della ao governo francez.o governo francez é mui natural, não só porque estava passado
« A lJistoria da nossa viagem, que dUl'OU perto de
o prazo do tralado, mas porque, segundo que nos dizem de cinco mezes, desde a sahida do Pará e arribada áquella
Cayena, os habitantes queixão-se bastante da administração colonia bollandeza, não tem aqui lugar; basta dizer por
portugueza. do que temos provas em varios papeis que se nos ora que ella foi occasionada pelo perigo imminente de
tem envIado de Cayena. Agora se as queixas são ou não com ra- agua aberta, estando em 8° de lalitude norle; que a emzão. ou sem ella, é outra questão, e digna de examinar-se(').
barcação alli foi contlemnada por inaregayel e que foi-nos
« Dizem alguns dos babitantes de Carena, qUA nos escrevem, forçoso demorarmos-nos dous mezes.'
que a côrle do Brasil estabeleceu um governo despotico na
~ayena, ajuntando em uma ~ó p~ssoa todo~ os poderes, e que o
«Espero, porém, que o serviço de ,'ua Magestade galnttmdenle tem atropelado a Justiça, recolhido ao thesouro gran- nllará alguma cousa pelo conhecimento que alli adquiri,
des sommas, productos de confiscos, tributos, etc.• interrom- indispensavel a um vassallo zeloso do bem publico, que
pido o curso d.a Justiça nas dividas e crimes dos portuguezes não conta de sahir mais da capital, salvo forçado pela
para com os ba~llanleSI etc., etc.
olJediencia ás ordens de Sua Magestade. .
« Vamos ~Ol partes, Srs. france,zes de Cayena. NlOguem
« Esle mesmn motivo é o que me pe)' uade a tocar na
8:borrece mais do que nós essa reUnião de poderes, que cons.
.
1.
.'
'.
.
.
utue o que se chama vulgarmenle despo!i~mo, e contra eHe cla- B?hla para.a 11 pass~1 OIto _dla~, un.lC~ capital II? norle .do
mamos todos os dias recommendando alguma reforma no Bra- RIO de JaneIro que alUda nao 1'1, cUJa Importancra polItica
sil que escuse a ne~ssidade de haver um governador ou outra e ·economica deve merecer grande attenção aos homen
pessoa alguf;Da. que ~a o poder de mandar prender oulra tlados ao interessante ramo de finanças, ao qnal a esta tissem que seja na fórm~ das ordenações do reino, e ainda com tica nacional.é de um apoio consl(lera'il'J, como V. Ex.
mais cautela, sendo posslvel.
. .
sabe melhor que eu, até me,mo por lembrar·se que Slla
. u Mas. lS~O que recommend~mos para. as provlDCLas do Bra- lIIagestade quando daqui fui beijar sua 1 eal mão ha hOJ'e
si!, que estao em paz e tranqUlllas debaiXO do governo do seu
.
.
· d ' . ' ',' ..
soberano natural, não podemos nem queremos estender li no\e an.nos•. ~e en~aI.ece~ a neceSSl ade' de \êl e Vl~lt,H
Carena, que. sendo uma conquista recente, era preciso tratar aquella Impolttlnlo capJlallla.
quasi eoJOo se tratã~ os paizes inimigos de que se esta ou de
« fortificadissi mo comO' aqui cheguei do uma longa
posse. ou de oecupaçao durant..e a gu~rra.
. viagem em embarcação a mais incommoda e da minba
(( S. A. Real. portanto. nao podia estabelecer para Cayena.
.
.. '
,
outro governo interino senão um governo militar. e aindH as- gOt,l, .que se .agglava caela vez maIS, assJl~1 mesmo PÔIsim ma?dou. Dão um soldado, mas um magistrado, pal'a aqueUe me-hei a camlllho por es!es dez ou doz~ diaS, que tanto
governo, e estamos seguros que os habitantes de Cayena não levará a pequena reparaçao que demandao o apparelhos
gozavão mais liberdade politica durante a sua sujeição a Bona- da embíll'Cação.
f:;~r do que sob o governo do Principe Regente de Por« Entretanto fOgO encarecidamente a Y. Ex. me faça a
.Q t
b
d t
d
-ta
graça de apresentar por mim aos pés dos Il1l'ono de Sua
(( uan o aos a usos es e po er na pessoa que o exercI Va I\f
t d
. .
r
l d
. I
I d'
nada temos a dizer; as accusações de que nos tem ch~ado a .ages a e os PUflS Imos sen 'f!len os e 1DlIll~ o le lennoticia podem ser falsas ou podem Sfr verdadeiras: o indlvidu Cla, de meu profundo reconheCimento pelo 110\ o emprego
o que se dignou dar-me e de minha vas allagem.
«( Deos guarde a V. Ex. muitos anno_. necife, 9 de No(') As agrimas do saudade vertidas pelos habitantes de
b d
I
Cayena na occasião de arrear··se o pa vilMo portuguez, c içar-se
detinitivamcnt~ o francez, e as palavras dilas por Sante-Syr ao vem ro e 1818.-1 1m. e Exm. Sr, Thomaz Antonio de
Sr. Mafra. hOJe senador do Imperio (faclos aulhenlicos. que Villanova Portugal, ministro e secI'elario de Estado dos
nos referio 31nesmo senhor), são uma prova inconteslavel da negoci()s do reioo. - O desembargatlol' João everiano
falsidade de taes noticias.
Maciel da Costa. "
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CIDADE DE CHENA DE i808 A1818

Ii809(*)
Para isso fez baixar o alvará de
de Janeiro de
concedendo aos habitantes do Bl'asil o pri-

A cidade de Cayena está assentada na ponta mais
occidental da ilha do mesmo nome: é banhada pelo
rio Tou r de i'Isle, que POI' alli desagua no oceano.
A cidade é circurnscrijJta pelas antigas muralbas e
fossos (porque Cayena foi construida para ser praça
de uerra): é pequena; as ruas tortuosas, mas toas são de sobrado' alaumas de dous e
das,g.
as cas
, t"1 •
tres andares, com varand~s ou gale:las na frente;
em gel'~l todas as casas sao construldas e cobertas
de madeira.
Extra-muros a cidade é melhor alinhada, as ruas
lut'gas e bordadas aos lados com a valla de esgoto;
as casas são elegantes, assobradadas e com mirantes, havendo mui poucas teneas, e habitadas estas
sómente por gente mui pobre.
O paiz é insalubre, porque os valles entre às mOD.
tanhas são apau Iados; mas a vegetação é lllaraYIlhosa. Além das especiarias da lndia transplantão a
de Ceylão, que dão ampla colheita. O paiz produz
café, cacáo, canna, algodão e urucú.
Toda a colonia, desde o Marony, ao norte, até o
Oyapock, ao sul, é povoada mais escassamente,
porque em i8i8 a população em de 1.500 brancos
de todas a idades e sexos, e de 1.500 Jlessoas de
CÔI', pardos e pretos escravos.
Pelos seus productos podia ser Cayena um paiz
rico, mas cumpria que fosse povoado. Os brancos
da Europa alli não vingão(*).
SÃo PRIVILEGIADOS OS SENHORES DE ENGE 'HO ANÃO SEREilI
EXECUTADOS POR DIVIDA NAS SU \S PROPRIHDADES ELAVOURAS, E sm EM U~IA PARTE DOS RENDlUE~TOS DELLAS.
Nos tempos coloniaes erão olhadas as propriedades no Brasil como feitorias da metropole, e o agricultor brasileiro como simples trabalhador sobre
quem pesavão os encargos, não tendo o direito de
queixar-se, obedecia com humildade á voz do arbitrio. Sem protecção e sem fnvo.res continuava no
amanho das terras, pois não havendo melhor emprego tinhà necessidade de sub.;istir, porque o solo
lhe proporcionava meios de viver na abundancia.
O Brasil não era l:onsiderado e nem tinha outra
carreira mais vantajosa a 'seguir que a da agrieultura, porque as artes erão-lhe vedadas; no Brasil a
milícia não tinha futuro, de modo que não se passava de tenente por ser posto sem pâtente. A pode.r
de improbo trabalho é que se conseguia ajuntar alguns beus.
.
.
A realeza pet'manecia em Lisboa, e por isso não
se fazião favores ao Brasil senão com muita parei·
mania. Mudárão-se os tempos, e o imperio das circumstancias transmutando a côrte portugueza para
o Brasil, reconheceu o illustrado Principe Regente
'qüe a agricultura, fonte da riqueza dos Estados, de·
via ser olhada com paternal solicitude, e papa o que
entendeu garanti-la, prohibindo expreEsamente que
o proprietario de engenho soffresse embaraços na
marcha dos seus trabalhos, e nem fosse perseguido
por seus credores.
(") Sobre a Guyana vide a interessante obra dos-Sl's.
F:erdinand Dinis e Janin, inlitulada Brasil, Colornbia e
Guyana,.
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vilegio de não serem,.executados na prop.riedade dos
seus engenhos, fa~lJca e lavoura, e sIm em uma
parte do:. seus .rendlment~s.
Esta L.I.. mm bem pens,lda, oar~ntmdo.a pi o~ri~
dade, eV110~,Os abuso~ dos credoles e ,a~lm~u ,vour~, des~fIlOntando-a dos ataq~es o~~narlOs dos
mallOtenclOna.dos, que pr~curavao enrIquecer com
usuras á custa dos fazendeIros.
O senhor de engenho,"assim favorecido, tornou-se
um servidor leal, e mais que muito adherente ás
. . . h'
'd
m~tltUlçoe~ monarc .Icas, porque, garantI o e respeItado, tmha de rIgorosa necessld.ade obedecer
áquelle que tantos favores lhe concedIa.
(T

•
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NOVAS PROVIDENCIAS PAliA MELHORAR AS CIRCUJI1STANCIAS
DO BRASIl.
Cerno já vimos, mui limitada era a povoação do
Rio de Janeiro, e sem as accommodações precisas
para grandes depositos de generos commerciaes,
ab.undando as immediações em praias baldias, apr?pl'ladas a se construirem ne1las armazens e trapIche.s, determinou o Principe Regent(; ao conselho
da. fazenda, por alvará de 2f de Janeiro(**), que
mandasse demarcar os terrenos e pI'aias da Gamboa
e Saco do Alferes, que mais apropriados achassem,
par.a serem arrendados ou aforados a quem mais
desse, para nelJes se construirem armazens e trapiches aptos a receberem os generos pertencentes
ao commercio.
Esta medida, de palpitante utilidade publica, não
veio só, porque foi acompanhada de outra, pela
lJ.ual as pessoas que se apropriassem das sesmarias
tIvessem segurança na propriedade por limites conhecidos. O alvará de 25 do mesmo mez determinou que as sesmarias serião dadas, precedendo medições judiciarias, e com estas condlções e formulas
fossem passadas as cal'tas aos sesmeiros, afim de
q~e, conhecidos os limites, não se suscitarião questões de abarcamento, e a lei preencheria os seus
fins a contento de todos.
.. ~stando quasi tudo por fazer, Sua Alteza não se
hmltou ao bem sómente da sua capital; levou suas
vistas aos differentes pontos'do Brasil, e mandou
por alval'á de 18 de Março(**) que a antiga comarca
de Goyaz fosse dividida em duas por não poder um
só ouvidor, pelas distancias, satisfazer ás necessidades da justiça, e ficarem impunes os delictos
commettidos.
Por esta mesma occasião extinguio em Villa-Boa,
residencia do capitão-general, o lugar de intendente do ouro c creou um juiz de fóra, com juristlicção no civel, crime e orphãos, servindo ao mesmo
tempo de procurador da corôa e superintendente da
fundição do ouro, e em· tudo o mais inherente a
esta repartição.
.
'Estando. já creada a villa de Porto-Alegre pelo
alvará de 23 de Agosto de i808, ainda não havia
camara que repre!>entasse os sentimentos do povo
daquella impol'tante povoação, e não convindo haver uma villa sem o seu senado da ~amara, resolveu
(*)

Vide o alvará de 2i de Janeiro de 1809.

C') Vide a collecção ~e leis de 1809.
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em 27 de Abril mandar o ouvidor de Santa Catha- hoje nos não consta que se desse a meuor imporrina("') fosse crear a camara de Porto-Alegre, com 'iS tancia a um negocio de inleresse publico.
formalidades que em taes creações se praticão.
Aqui é o lugar de repetirmos o improviso, que
Emquanto a séd~ da monarchia esteve em Lisb~ll sóbre as cousas da patria fez o nosso amigo visconde
nada tinhamos mais que o rude trabalho da agrI- da Pedra Branca, que publicámos no nosso anti"o
cultura; porém, mudadas as circumslancias, o periodico O Medico do Povo n, ii 2 de 1.851, n ue
....
Principe Regente, por alvará de 28 de Abríl(*), diz(*) :
mandou que fessem livres de direitos as materias
(( São desgraças do Brasil
primas que servissem de base a <}:uaesquer indus« Um patriotismo (,ôfo,
trias manufactureiras, nacionaes ou estrangeims,
(( Lcis em parola, pregu.iça~
que se introduzissém no Brasil, e para mais acoro(( Ferrugem, formiga e môfo, »
çoar as fabricas mlo só concedeu para as que mais
necessitassem uma loteria de 60.UOO cruzados ilm
O governo do Principe Regente no Rio de Jaseu beneficio, como concedeu favores aos fabricantes, á navegação, e aos intl'oductores de machinas neiro, para regular o serviço da policia) creou na
e objectos novos, uleis ao paiz nascente.
O Brasil caminhava com passos largos na via do
(") Tão bem recebido foi o improviso que nos recitou o
progresso, sob o governo creador de um principe
illustrado, até á sua emancipação politica; mas de sabio visconde em uma noite de amena conversação, esentão para cá, apezar de suas instituições livres, de tando nós a sós, que dias depois recebemos de ou Iro
a carta seguinte, que a publicámos no n. 145 dO
suas assembléas puramente brasileiras, onde se es- amigo
mencionado period ico:
banjão os dinheiros do Estado, a industria fabril
definha á vista dos olhos por não achal' favores nas
cc 111m. Sr. Dr. A. J. de Mello Moraes.-Tendo V. S. dado
leis do paiz.
á estampa no seu scientifico periodico a 'bella e mui judicio a
Alguma cousa que appare:Je é sem fuluro e morre quadra do nosso veneravel amigo o Exm, visconde da Pedra
Branca, indicando resumida e discrptamenle os males do Bralogo, porque o fim de qualquer cousa que se esta- sil.
con~idero-me na obrigação de remetter a V. S. a glosa que
belece ou cria não é por utilidade do paiz, e sim a esse conceituoso mote fiz. e o[ereci ao dito nosso decano das
especulação mercantil que reverte em provcito de patrias musas, para no caso de assim aprazer a V. S. publilambem no seu mesmo jornal.
poucos. O Brasll, mal'itimo e com extensissima ca-la
« Desejo cordialmente a V. S. todas as prosperidades, COlllO
costa, enseadas e barras, apezar da verba fabulosa quem, com a devida· estima e consideração, se confessa de
que consome o fantasma da sua marInha de guerra, V. S. amigo muito venerador, obrigado e criado.-Francisco
não tem navios sufficientes para guarnecer as suas Muniz Rarreto.
cc S. C., 30 de Julho de 1851. )) I
costas. Abundante das melhores madeiras do mundo,
e com babilissimos construolores e artistas brasileicc São desgraças do Brasil
ros, e bons estaleiros, não precisa para isso de
cc Um patriotismo fófo,
cc Leis em parola, preguiça,
mandar construir navios na Europa.
cc Ferrugem, formiga e môfo. )J
Não obstante a vm'ba escandalosa que consome o
(Do EID/Il. S,'. risconde ela P.edta Bi'ailca.)
ministerio da marinha, são despedidos dos arsenaes
os operarios, a titulo de economia, para se mandar
GLOSA
comprar navios por preços exorbitantes, quando
poderiao ser feito nos nossos estaleiros com outras Composta e oferecida a S Ex. por seu parente e amigo
Francisco Muni= Barreto.
madeiras e boa constl'Ucção.
Para uma fâbrica poder entre nós conseguir a
cc Leis, ou torlas ou quebrada
isenção de direitos de uma ou outra mate ria prima
Do arbitrio pelo bastão;
Ml\o systema de eleição;
que de embaraços não experimenta! Boja vista a
De juizes enxurrada ;
fabl'ica de papel pintado estabelecida em 8. ChrisA sembléas sempre inçadas
tovão, onde se fabrica papel tão bom como o que
De gente nescia ou erviJ,
nos vem da Europa, que para obter a isenção de
Barriguda ou pueril;
Febres cOr de gemma d'ovo;
direitos da materia prima o proprietario se sujeitou
São peccados deste povo,
a t(')das as exigencias que lhe forão impostas.
cc São desgraças do Brasit, "
Os artistas vão abandonando os officios por não
cc A maior destas de. graças
acharem o que fazer em presença da importação esVai de ninguem praticar.
trangeira; e para dizermos tudo ao leitor lembraQuando sube a governar
mos que não ha parte alguma do mundo civilisado
O que proclama nas IJrilç.as;
Não se vê senão fumaças
onde a arte de ourives não tenha contraste para 1'e
D'um amor-proprio MIMo;
gular o toque dos metaes preciosos, que fa?efi a
Cada um para o seu côfo
base do trabalho de ourives; pois bem, no Ri.o de
Só pescando com cuidado;
Janeiro não existe um contraste para o ouro.
Um-ca tonismo-a[eclado.
c( Um patriotismo fôfo. »
A associação dos ourives, magoada por vêl' a importação de obras estrangeiras, fabricadas de ouro
c( Sobre o vão patl'ioti mo
baixo, expostas ,ao. consumo publico, requereu ao
lia outra calamidade:
os parvos muita vaidade,
corpo legislativo, expondo-lhe o facto, a presença
Nos sabios muito egoismo.
de um contraste, e fomos nós que em i854 entre-I
Levão o Brasil ao abysmo
gámos á assembléa a petição dos ourives, e até
A corrupção que se atiça,
(') Vide a coIlecção de leis de 1809.
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Dos estranbos a cobiça.
Qu'induslria e commel'cio aferra,
A ousadia-e dos da terra
« Leis em parola, preguiça. »
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CÓ1'te em 13 de Maio de 1809 a guarda real de policia para repressão dos crimes, evitar o contrabando e velar na segurança individual, na exLincção
dos incendios, oando-se para isso um plano bem
combinado, compondo-se o corpo de policia de uma
COl1-wanhia de caval1aria e tres de infantaria, l11an~
flando-se postar a caval1aria no campo de Santa
Aunil, e as tres de infantaria no Vallongo, Pl',ünha
e no largo da Aj uda. Conbecendo-se que essa tropa
era pouca e não podia com.todo o serviço, se creou
mais uma companbia de cavallaria, que foi aquartelada em Mataporcos.
A fonte ela Carioca, n3"o pl'éstando agua sufUciente
pal'a abastecer a população, mandou o glJvecFIO encanar as agua~ do rio Comprido, e trazê-las ao
campo de Sant'Aana emq uanto se não eneaminhavila pnra o mesmo lugar as tio rio Maracanã, e tendo-se em poucos mezes upromptado o cl.:mfariz do
eampo esperou-se O dia 13 de Maio de 1809 para
em -presença de S, A. Real, de seus filhos, côrte e
de um cpnelHso immenso de povo, abrir,se as torneiras do cbafariz e franquear a agua ao publico fluminense.
.
As necessidndes do erario ~'égio crescião em pl'esunça dos 'melhoramentos materiaes que se ião
o'pernndo, e das muitas despezas com a côrtc, e enI.ao determinou Q Principe Rcgente-que na compl'a
e venda dos escravos lus.inos se pagasse a quantia
de 5
de meia siza, e que os liVl'oS tios negociantes, tabelliães, irmandades e confrarias dos assentos
de haptismos, casamentos e ohitos das parocbias.
pagassem o imposto do se110.·
'
As portas e janellus das habitações antigas, não
só do [{ia de Janeiro, como das mais'póvoações do
Brasil, erão guarneGidas de r'otulas e gelosias; e o
governo, não achando esse uso. conforme ao estado
de adiantamento da civilisação, mandou que a po]feia no dia n de Junho ust.irasse para serem substituidas por vidraças.
%

o

CONDE
BAR'lA,

(( Au bordo dll Yétél'an dans la baie de S, SalvadOl', aux
A.VriI1806.
(( MI'. le gouverneur.-Je I'honneur de vous préven.ir
que je viens de mouilIer dans celte baie avec la seconde
division de S. M. I el Hoyal, (lUX ordres du,conlre·amil'al
WilIaumés ; la premicre ne lardera pas à venir au mbuilJuge.
. (( Parlie de France depuis plusieurs mois, loute Pescadre éprouve des besoins eu eau, bois et provisions fl'afches. J'espere trouver dans um gouvernemenl ami de
I'e~)pil'e français toules les facilités pour procureI' oes
obJets aux vaisseaux. Une longue navigatjon a oe.casioné
l~ scorbl~t pour les equipages; V. Ex.. m'obligerait infimment Sl elIe voulait m'indiquer uo lieu ou je puisse débarqucr les marins atleints de eette IJlaladie.
(( Je prie V. Ex·. d'agréer,l'assurance de ma bnute re:
DA PONTE, GOVERNADOR E CAPITÃO-GENERAL DA
connaissance.-Jérome Bon.aparle.
~IORnE NAQUELT,A CIDADE A li DE MAIO DE 1.809,
(( A' S, Ex. MI'. lo gouvel'Oeur a S. Salvador,
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ANNOS.

João de Saldanha da Gama de-Mello e Torres,
5° conde da Ponte, e (52 em nnmero) governador e
cnpitao-general da capitania da Bahia, nomeado a
15 de Agosto de -I805, chegou á cidade de S, Salvador e Bahia de Todos os Santos a -I3 de Dezembro, com 33' dias de viagem e tomoll couta
do governo na tarele do dia 14 do mesmo mez.
O commercio d[l. Africíl, que se fazia em larga
escala, abundando em escravatura, fazia qur. de
qua~do ,em quando, em um ou outro ponto, se inSt,J.rglssem os e~Cf'a vos, e os.qu.e erão remissos fuglão para os matos, e formavão-se qnilombos
d'onde vinhão acommettcl' os viandantes QU a,s pro:

;---"

priedades dos moradores da circunferencia para as
roubar.
O conde da Ponte, depois tie tómar conta do go.,
verno da capitania, pl'evendo os damnos, mandou
exercer sobre os escravos a mais rigorosa p,01ici1l{.,
A Babia gozava de paz, e tudo seguia o curso ordinario das cousas.
No primeiro quartel do anno segui'nte (2 de Ãbrl1
de f8U6), sem qlle ninguem esperasse, su,rgio dentro da bana da Bah:ia de Todos os Santos l.lma esquadra fl'ü!lceza, sabida do porto de Breste em f3
de Dezembro de 1'805, '1 bater a expedição ingleza
que ti uba tOlDado Santa Helena e o Cnbo da BoaEsperança, e não o- podend~ conseguir foi á, cidaM
da Bnhia refl'esca~" e curar os muitos enfermos que
trazia açommettidos de escórbuto.
A esquadra. que vinba sob o commando em chefe
do vice-almiranteMl'. W llaumés, compnnba-se das
náos Le 'Foud1'oyant. com mandada por MI'. Henry,
Le Vété1'an, cornmandada pelo principe Jeronymo
Bonaparte, Le Cossa/'d, pOl' MI'. Faure, L'lmpetueux,
por MI'. Veyerbelair, Le Patriote, por Mr. Krobu,
La Fole, por MI'. Prevost de la Croix, e da fragata
La Valerense, por MI'. Kergorion.
No mesmo dia o principe Jeronymo mandou ao
cOll'de da Ponte o seguinte:

« Da preguiça ao grande mal
Inda outros males se annexão,
Que nos atrazão e vexão
Neste seculo fatal;
São elles : a immoral
, Ambição. o lu'1.o fMo,
O gasto de alheio estófo,
Tendo algodiio nÓs de sob"ra,
E p'ra coroar a obra
( Ferrugem. formiga e mOfo. )

o conde da ponte p,restou á esquíJ.dra os seryiçps
que necessitava cop.lpativeis com as circumstunciU,li ,
e no cHá 2i do 'mesmo mez de Abril sahio da Bahiá
por se acbar não só reparadít quI' avarias que tinha,'
comu restabel~cidos. u,ns e melborados outros os efifel'mos que trazia.
Sendo de muita imporlancia a -presença da el3-r
quadl'él franceza no ,porto da Bahja, o conde deu
parte disso ao vi$conde de Anadia, dizendo:
,

~ « No dia 10 do corrente Il)ez de Abril se avistitrão pela& vigias da cosla do norte tres embarcaçõés de guerra; pelas 9 horas. da manhã, e. pela 1 hora depois de meio-dia se descobrirã
mais qualro, conheGeodo-se serem todas da nação franceu ;
mandei !ogo fazer.a vela o be.rg~ptiJ!l «Condeça ele Rezende, /),
que esta ao serviço desta capltal"a, para reconhecer a sua
força, e certificar-se do numere de vasos de,que es13 esquadra
se compunha; por.élU anlE)s,que elle sanisse da bar-ra,cbegqu,a
este Vt<l'to um escaler, no dia :2,.~las 11 boras do dia, com UIlL!
o~fl~I~1 franc~z, .trazendo o OftlClo Junto por, CQpia n. 1, que me
dltlgla o pnnClpe Jeronymo Bonaparte"lrmãb de S. M. J.I O"
J:!,eal o Il'I\p~Fador doI' frar.rpezes, C9mmlll)jlp.l;l~e da /la divisão
da esq!Jadl'a, a qual fUlldeou nesl;l bahia pelas fi horas da 13rd '
deste rl1csmó dia, salvando com 17 tiros, a que mandei responder, e c~nstava de duas náos e urna fragata: resIlondi 101;2 a
este,offiClo, corno contém a copia n. :2 : peia meia-nõite entro\lo ~rtgue. e pela parte do l<Qmmandante fiquei certo de que ~a
a esquadra era composta de sei~ náos'de Iinba, uÚi:rde 90, dUQS
j

!65

DAS CONSTITUIÇOES
de 84 e tres de 74, e uma fragata de 40, e que era: dividida em
duas divisões: a primeira de 4 náos, commandada por um contra-almirante, e a segunda de 2 náos e uma fragata, commandada por um chefe de divisão, a qual era a que tinha fundeado.
« No dia 3, pelas 11 horas da manhã, vierao a palacio quatro
officiaes de marinha a fazer os seus comprimentos, e me entregárão o ofticio que consta da copia n. 4, e eu igualmente tinha
mandado dous dos meus ajudantes de ordens fazer a minha visita, 6 dirigi a Sua Alteza o offlicio da copia n. 3; pelas 2 horas
da tarde fundeárão as 4 náos da primeira di visão e salvárão
com 21 tiros. a que igualmente mandei responder, e fiz comprimentar o chefe, fazendo-lhe constar que eu ficava na intelligencia de receber no seguinte dia. ao meio-dia, a sua visita e
dos seus omciaes, que me fOra annunciada no officio que aca·
bava de receber.
« No dia 4, ao meio-diardesembarcárão o contra almirante
e mais ofliciaes da esquadra de Sua I11agestade no arsenal real
da Ribeira, onde o esperavão dous ajudantes de oróens do
governo e seges gara o conduzirem a palacio; fiz a recepcão
com as formalidades com que o meu antecessor recebeu aO
com mandante e mais officiaes da esquadra ingleza ; logo que
sahirão de palacio fiz partir um ajudante de ordens cum o omcio da copia n, á, communicando a Sua Alteza o motivo de o
não ter Visitado neste dia, e pedindo-lhe a hora das t1 da manhã do seguinte dia.
cc O portador deste officio já o não achou a bordo, pois tinha
desembarcado para o alojamento que lhe tinha destinado, onde'
ordenei' que se estabelecesse um corpo de guarda de capitão,
t~nente e alferes, não duvidando que serIa do agIado do Princlpe nosso senhor que eu praticasse os possi veis obsequios e
officiosas demonstrações; POUClJ depois pelo seu ajudante de
orLlens me mandou pedir que mandasse retirar a guarda, agradecendo a minha attenção, e respondendo-me que ficava na intelligbncia de receber a minha visitaá bora annunciada.
« No dia á, pelas 11 horas, com os mtUS ajudantes de brdens, fui comprimentar S, A. Impellal, qUll me recebeu á porta
da sala de visita, e nos sentámos no mesmo canapé, dando-me
• direita; dlll'OU a conversação 3 quanos de hora, e forão della
unicos objectos a batalha de Austt:rlitz, esperan~as da paz geraI, fundadas nos successus do continente, a morte de Pilt, a
sua frustrada expedição e expressões de agradecimento sobre as
providencias que se tinhão dado para prover.a esquadra de
Sua Magestade, falta de tudo e com 400 a 500 doentes; communicou·me que na altura das Cana rias aVIstára nma esquadra ing~e~!, e que tinha evitado o combate pelo destino a que sé dirlglao, e, que lhe constára que esta esquadra tinha tomado
Tenerife; mandei neste mesmo dia annunciar a minha visita
ao commandante da esquadra para o dia seguinte ao meio-dia.
u No dia 6, ao meio-dia, fui a bordo da capitanea, e fui recebido pelo contra-almirante cOm as attenções e formalidades
usadas em semelhantes occasiões; nesta entrevista fui req uerido pelo chefe da parte do seu soberano para emprestar dos
reaes cofres o dinheiro preciso para o supprimento da esquadra, a que respondi que nos cofres não haVIa dinheiro, mas
que o seu commIssario talvez achasse negociantes que pudessem
~promptar alguma quantia, com um interesse proporcIOnado ao
U1commodo que so~rião, como tinha acontecido aos inglezes, e
que eu respondena pelos preços dos generos que lhes serião
vendidos, sem alteração, pelos preços correntes na presente
occasião; a esta resposta repu'cou que a sua entrada neste
porto nunc~ poderia ter ,sido prevenida; portanto que lhe falta~a o credito pllra negociaI" com ~ praça: re,spondi que o s~p
pf1m~nto , de ,uma esquadra em Clrcumslanclas de tal precisão
Jámals deixaria de ser;bonado pela n'ação respectiva, uma vez
que.fosse acredi,tado pela assignatura do seu chefe, e que escóIllel'la os negoCiantes capazes de tratarem sobre esta materia
com o seu comm issario.
~ ~o dia 1 continuou a prover-se de aguada com a maior
actiVIdade, não tllndo até então o vento sul consentido atracarem ~s embarcações que ~ condllzião; os doentes estavão Já
arranjados, e lhp.s consenlI que tivessem uma guarda sua dentro do. hospital para a policia do mesmo; mas tinha com ante·
cedencla man.dado estab~lecer uma guarda de dous inferiores
• ~~eio~~~~eorsJ:~J~.ao alOjamento destinado para esse fim, que

se fez o emprestimo aos inglezes, passando-se letras sobre o
thesouro do lmperio.
« No dia, 9 nada se o[fereceu de notave!. e no dia 10 pareceu-me dever dirigir o officio da copia n. 6. Do dia 11 até o dia
13 nada houv~ que mereça mencionar-se, conservando-se tudo
no maior socego e quietação, e continuando com actividade o
provimento das ,embarcasões;, o principe deu algun§ passeios a
cavaUo, e eu deI as proV!denClas que me parecêrão nececi~arias
em taes circumstancias, e que correspondêl'ão ás minhas esperanças.
cc No dia 14, ao meio-dia, veio procurar-me um ajudante de
ordens de S. A. Real, convidando-me para jantar com elle no
seu alojamento; e permitta-me V. Ex. que pu introduza neste
lugar o ~r'tigo que me esq!J~ceu referir no dia 7, em que Sua
Alteza. V~lO fazer-me a sua VISIta, acompanhado dos ofliciaes da
sua divIsão; não podia escusar-me a um tal convite, vindo a
receber um obsequio, que deveria ser o primeiro a fazê-lo se o
palacio fora capaz, se pelo menos estivera ornado, e se não receiára adiantar um só passo no recebimento da esquadra franceza ao comportamento do meu antecessor com a esquadra ingleza.
« No dia lá foi o jantar de S. A. I. e Real, e forão convidados
os dous tenentes-c~roneis, donos da casa do seu alojamento, e
suas mulheres, o Intendente da marinha e sua mulher (com o
motivo de fazerem companhia á condeça da Ponte), o chefe da
esquadra e alguns outros com mandantes. entre todos 18 pessoas, em q,ue nada houye que mereça atlenção.
, « No dIa 16 roguei a S. A, Imperial a vir jantar comigo no
dia segulOte 17, assim como o chefe e mais commandantes das
embarcações, convidan~o igualm.en.le para lhe fazer companhia,
a1~m ~as pessoas que lInhão aS.lstIdo ao seu jantar, outras das
pl'lmelr~s e mais distinctas desta cidade, ao numero de trinta.
para o Jantar, e tudo? que havia de conte!Dplação para o cbá,
em q~e lhe apresentei o melhor que haVia de instrumental e
cantona, e Sua Alteza me fez presente da medalha gravada
em Genova pela coroa~ão de Ronaparte, como rei da UaHa.
cc O dla,.18 nada ollerece digno de attenção; e no dia 19, pelas
9 I~o:as da noite, chegou uma vigia da costa do norte, dando a
n~tIcIa ,de que ao meio-dia avistára uma grande embarcação na
dl~ta';lcla d~sta, cidade de 9 I~guas. e qJe, vi';ldo d~r-me parte,
aVIstara IDalS ClJD<',(j na dIstanCia de 4 leguas; Jul"ueI contrario á
boa·fé da h~spitalidade, e ~es~o ás leIS .da ne~tralidade ~uar
dar esta nolICIa, de cUJo SIlencIO podena seguir-se algum funesto aco~teci~e~t.o, pela proximidade d~ saIJida deSta esquadra, e delIbereI dll'lgu' a Sua Alteza o OffiClO da copia n. 7.
, cc .NC! dia 20 tinha Sua Alteza convidado as senhoras, que
tmhao Jantado em sua casa, para vêrem a sua náo e almoçarem
a bordo, e nessa mesma manhã dil'igio a carta da copia n, 'S, á
qual respondi CO!!! o que consta da copia n. 9, pois as ordens
que deVia expedir, e o esperar a cada momento noticias da
costa. me impossibilitavão de aceitar o convite, ao qual mandei
a con~eça da, Ponte, e as mai~ senhoras e.pessoas convidadas;
mandeI fazer a vela o bergantlm, que sahlO neste mesmo dia e
Su~ Alteza veio a palacio com o commandante da esquadr~ e
mais commandantes das náos. onde estiverão até ás 9 boras e
meia da noite; e neste mesmo ,dia o contra-almirante me escreveu a carta da copia D. 10, a qne respondi com a copia
n. 12
cc No dia 21 pareceu-me dever concluir com toda a delica~eza o bom acolhimeuto desta esquadra, que da sua parte tinba
lIdo. com este governo toda a devida allenção e conservado a
c~nslderação que devião guardar, mas que muitas vezes tem
SIdo alterado pelos chefes inglezes que aqui têm aportado, e fui
pessoalmente a bordo das duas capitaneas e-mandei o meu ajudante de ordens ás mais embarcações; pelas 4 horas da tarde se
fizerão á vela, sahindo à barra às 6 horas.
(( Nesta noite, pelas 11 1/2 enttrou o bergantim, e tendo cruzado no quadrante de noroeste. na distancia da costa 14 leguas
nada pôde desl'obrir, e pelo com mandante soube que às 8 l/i
da noite ficava a esquadra franceza duas leguas ao sul da costa
e todas as emb rcações á capa.
« Deos guarde a V. Ex. Bahia, 22 de Abril de 1806.-Illm. e
Exm. Sr, visconde de Anadía.-Conde da Ponte. D

~ conde da Ponte, governador fl capitão-general,

« No.

dia S chamei cinco negociantes dos hem acreditados qUlz que o desembarque do principe Jeronymo Bodesta Cidade, e propondo-lhes o quanto era conveniente aos in- naparte fosse solemne, mandando arrumar a tropa'
t~resses desta praça ,e ~o socego desta colonia, e igualmente se- mas o principe, não desejando dar incommodos'
rIa do '3grado do PrlDClpe nosso senhor o prompto provimento desembarcou incognito, e roí se hospedar em cas~
d~la esquadra. abbreviando a sua sahida deste porto; tive a d
satisfação de todos me responderem que em taes circumstancias
e um parente nosso' o brig'adciro Ignacio Accioli
concor~erião col'n a melhor vontade com o que enes pudessem e de Vasconcellos, que era aj udante de ordens do
arbitrasse, sendo todos conformes com o meu arbitrio de se conde da Ponte entendendo-se para este fim com
es v~nder~m o~ generos pelos mais modicos preç~s cOI:rentes; Felisberto Caldeira Brunt Pontes que e~a casado
nesta lU!ellIgeoCla ,mandei-OS tratar com o commlssano, para
.
.
"'. l
<{ue, à vista d~ pedido e dos preços, se calculasse a quantia pre-, com uma enteada do brlgadetro ACClOh.
Cisa, que sena emprestada com o premio de 20 % , conforme
O conde da Ponte, que era homem en81'gico, ficou

fh'
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muito indignado por lhe não ter Accioli participado
o que se passára, e por este motivo o mqndou prender, do que resultou Accioli pedil' ao príncipe que
se empenhasse com o conde para lhe dat' uma 1iccnça para ir a Lisboa, o que se verificou em 1.806,
gastan.do o' hrigadeiro Ignacio Accioli muito dinheiro com a viagem e estada na côrte de Lisboa
pela hrilhante figura que 'fez nessa cidade.
O principe Jeronymo Bonaparte demorou-se na
Bahia os dias precisos para refrescar e melhorar a
saude dos enfermos, e ao regressar dahi o vicc-almirànte mandou ao conde da Por.te os seus agrade~
cimentos, concebidos nestes termos:

ções aprisionadas e dos pretos que trazia a bordo;
não annuindo o conde á proposta quanto ás embarcações PQr ser contra os direitos das gentes, pois
que os neutros não podem permittir a venda d'as
presas, consentio na venda dos negros por lhe pel'niittirem as leis.
Isso. deu lugar a uma desagradavel polemica en·
tre o indiscreto com mandante e o conde da Ponte,
qne se terminou com a retirada daquelle no dia {O
de Junho. Eis como o conde da Ponte referio as circumslancias, . que occorrêrão com a chegada desta
esquadra, ao minislro Anadia:

« IIlm"e Exm. Sr.-Talvez que V. Ex. não tenha ainda
A' bord du Velel'an en rade de S. Salvador, le 20 acabado de lêr o officio que lhe dirigi, participando LI saAvril1806.
'
hida da esquadra franceza, commandada pelo contra-al« MI'. le gouverneur.-Au moment de quilter un pays, mirante Willaumés, quando neste sou obrigado novaou vous représenLez votre souverain, i! m'est infiniment mente a dai' parte a V. Ex. para que o ponha na presença
agréable de vous exprimer le senliment que m:a insplré de. S. A. Real que no dia 28 de Abri! passado se avistou
votrc conduHe à I'egard de I'escadre de S. M. L et Royal. e entrou neste porto a div.isão franceza de uma mío de 7ll,
Dans la dépeche, que je viens d'avoir I'honneur de lui duas fragalas de b.4 e tres corvetas, commandada pelo
adresser, je n ai point oublié de lui faire connaiLre I'em- capitão de mar e guerra L'HermiLte. 5Iue suhirão de
pressement et les aLlenLions que V. Ex. a mis à procureI' L'Orient no mez de OutUbro, e tem cruzado elfectivamenle
à ses vaisseaux tout ce, dont ils pouvaient avoir besoin.
na costa d'Africa, fazendo muitas e importantes presas;
« Apres vous .avoir readu ceLte justice aupres de mon esta pequena divisão tem causado maior incommodo e
souverain, permeltez, Mr. la gou\'erneUl' queje vous lé- motivado maiores questões que a esquadra que tinha samoigne -mon obligation particuliere pour les procédés hido, como V. Ex. verá pela exposição que vou razer.
aimables que j'ai reçus de vous. J'aimerai à en conserveI' _ « Logo que os-fortes fizerão os sigoaes eslabelecidos,
toujours le sou ~enir et à saisir l~s occasions de les re- confirmando as noticias que as vigias liohão antecipado,
foi para a barra o patrão-mór, a quem compete o comconoaitre.
.
I! Je prie V. Ex. d'agréer l'assurance de ma considéra- municar e demarcar os lugal'es destinados para a aocoration tres-dislinguée.-Jérome Bonaparle.
,gem de taes embarcações, e não obstante llstacautela uma
If A S. Ex. MI'. le gouverneur á S. Salvador. ))
das corvelas fez o excesso de querer passar para dentro do
registro, o que só é permiltldo aos navios nacionaes, e
II A bord du vaisseau de S. M, I. et Royal le Folt- fazendo-se, na conformidade das ordens, a primeira add1'OYa1Jt dans la baie de Tous les Sainls, le 20 Avri!1806. vertencia com um liro sem bala, ao quaL não attendeu,
« MI'. le gouverneur.-Au mement de reprendre la se derão primeiro e segundo tiros de bala, que a obrigámel' je vous adresse mes ~emerciments pour le bon rão a fundear; logo veio á terra um official saudar-me da
accueíl qu'a reçu l'es~adre de l'Empereur, mon maltre, parle do seu commandante, e annuociar-me a sua visita
no dia seguinte a horas que eu quizesse; que foi a do
pendant sa relàche dans ce porto
,
« J'ai la salisfatioo d'inforiner Sa Mageslé que V. Ex. meio-dia.
I( Nesla primeira entrevista do dia 29 me fez o coma constamment portés ses sojos à m'aider de touts ses
moyens. Je ne doute-pas que ce compte ne lui soiL tres- mandante duas representações: primeira que trazia dous
agl'eable, et que vous n'aquériez pato là uo litre de plus navios, que pertencião ao lmperio, e que pela pouca gente
li la bienveillance de votre souverain, ami de l'Empereur que tinha não podia continuar na sua expedição, conservando-os na divisão, requerendo-me em nome de Sua Mades françai'S.
I( Je saissis cei le circonstance avec grana plaisir pour gestade o vendê-los oeste porto; segunda que tinira prev,ous réilérer J~s sentiments d'estime et de considération, tos, cuja venda era indispensavel para poder sUJlprir a8
que vous a~cz inspiré aux officicrs supérieurs de l"escu- grandes despezas que era obrigado a fazer para fornecer
dre, et particulierement ulliconlre·amiral commaodant a divisão, que havia mais de seis mezes não tinha refJ:es.cado em porto algum o-não lhe respondi, e lhe prometti
en chef.
« fiecevoz l'assnrance de ma reconnaissance.- Wií- que por escriplo no seguinte dia lhe communicaria quailto
me era concedido pelas ordens e leis"do meu soberano
laumés. II
sobre aquelles dous objectos.
.
II No dia 30 mandei fazer-lhe a minha visita e lhe esO principe Jeronymo, grato á explendida hospeo offieio junto por copia n.. 1, em que o fazia certo
qagem que recebeu, brindou ao nosso parente com crevi
de sel"Ínleiramente contrario ás leis portuguezas o convm faqueiro ue pratil casquinha de ouro, o que os sentimento da venda das presas feitas a uma nação nossa
francezes chamão ve1'rTleile. Este faqueiro passou em alliada, e que, ~osto que elle me asseveraya que estavão
herança á mulher do commendador Antonio Pe- ao serviço do Imperio, comludo eu não as podia considedroso de Albuquerque..
rar senão como presas, e, mesmo que o não fossem, nas
Não contando o conde da Ponte com nova visita nossas colonias não era pennillida a venda de embarcaigual. a que teve~ eis que lhe surge dentro da barra ções estrangeiras.
Emquanto á venda dos pretos(*), que a lei o permittia,
no dIa 28 do mesmo mez de Abril outra divisão
frunceza, com mandada pelo capitão de mar e guerra visto ser fazenda pertencente áqueHas embarcações, que,
MI'. l'Hermil~e, composta da náo Regulus, e das precisando de soccorros, não tinhão dinheiros com que
suas despezas, não me compelindo a averifragatas P,'eszdent, co~úI~a~dada por MI'. la Brosse, satisfizessem
guação de onde crão provenientes taes eITeitos, mas que
La Sybelle, por MI'. Salsleu, da corvela Favorite, pagarião direitos dobrados, II que nessa conformidade eu
por MI'. ~e Marau l'Edmiel, e dos navios l'Alerte, lhe mandaria a bordo negociantes capazes de tratarem
por MI'. PIreau, e Pluver por MI'. l'Edran.
esta negociação.
~sla divisão cra um cruzeil'O, que já tendo feito
varIas presas em navios in~lezes, vinha refrescar, e
chegando na Bahia, e premsanao de dinheiro, pro- (.) Erão 934 escravos, e importou a sua venda em 56:040#
põz ao conde da Ponte a venda de duas -embarca- por ser cada um delles ajustado por GOnOOO.
«
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II No :1 de Maio, pelas :10 horas da manhã, recebi o repetir-lhe qne elle já sabia quaes erão as ordens do paiz
offieio da copia n. 2, em resposta ao que eu lhe tinha di- e que havia de obrar conforme a ellas.
rigido no dia antccedente, 'por onde V. Ex. verá que elIe
II No dia :10 me constou pelo provedor da casa da casa
cede com alguma repugnancia sobre a venrla das embar- da moeda que o commissal'io fazia diligenc.ias para fundir
cações e se dispõe á venda dos escravos, observando com- barras de ouro que lrazião, e lhe foi respondirlo pelo
tudo que devcmos só ficar sujeilos aos direitos simples, mesmo provedor que qualquer negociação com esll'angeipretendendo esta distincção para navios de guerra; não ros só se tratava por orden? e disposições do goveçno, a
repliquei, porque o negocio dos direitos era mais com os quem o seu commandante devia propõr quaesquer procompradores do quc' com o vendedor, e tralei logo de jectos que quizessem execular, e nada mais tem havido
escolher negociantes para tratarelfl sobre esta venda.
sobre esta materia.
II Não pense V. Ex. que era de pouco momento a conl! Até o dia i3 nada houve de consideração mais de
clusão destc negocio, pois como desde o tempo que go- que observar-se constantemente que ell% tl'atavão dê convel'nou esta capit~nia o marquez de Valença se extinguio duzir os viveres COlP muito pouca actividade, -e nu manhã
'1l pratica constante, e pelas leis sem excepção reconllnen- qesse dia entregára o comm~sario ao intendente da madada, de pôr gnardas a bordo de embarcações de guerra, rinha uma nova lista para os supprimentos semanaes, ~
sendo motivo de grande resentimento até () ronda-las que me obri~ou a ordenar-Ille que passasse a bordo da
com escaleres, eu considerava perdidos e extl'aviados os náo, e da minha parle declarasse ao commandante que
direitos destes escravos, conllE:cendo o quanto (~ facil ao eu desejaria sabeI' quaes erão os embaraços que o obricontrabandista o iIludir as disposir;ões contra elIe provi- gavão a demorar-se além do prazo de:15 dias, que elle me
denciadas, e com especialidade nestas costas, que em toda linha 'õeclarildo no seu primeiro omcie, pua que, á vista
a sua extensão dão f<lci! desembarque, e nesta descon- da sua resposta, eu pudesse dar todas as providencias a
fiança comecei a diligenciar a ultimação deste conlrato, a poder dissolvê-los, e vocalmente me foi respondido que o
qual elfectuei, vencendo gl'i1ndes difliculdades pela fa\la restabelecimpnto de seus doentes e alguns arranjos intede uniã entre os negociantes desta praça e puuca pra- riOl'es das embarcações o fazião demorar ainda 8 ou :10
tica de tratarem com pessoas de boa educação; porém dias.
concluio-se com o meu of{icio da copia n. 3 sem desgosto
II Tinha escripto o orticio da copia n. 6, quanrlo, pelas
-do commandante da divisão, posto que tivesse algumas 8 boras da manhã do dia i4, veio a palacio o commanquesUles, sendo o resultado a seguranl;a dos reaps direi· danle, e me protestou que no die 2i se fazia á vela; igualtos, que a 208 por cabeça pxcedem á quüntia de :18:000$, mente me repetia que elle tinba toda a autoridade para
o ficarem pagos, sem riseo da fazenda e vexame do puvo, melter a pique ou queimar qualquer embarcação na sua
os generos de que indispensavelmente devião ser suppri- expedição, mas que dentro de um porto só lhe restava:
dos, e o augmento dos braços pllra a cultura da colonia abandona-la ao mesmo porto; re.spondi que como elle
por lDenor preço a favor dos lavradores, e sempre com el'a autorisado pelo seu soberano para se desfazer de
v/mtngem dos negociantes que comprárão, que forão An- quaesquer das embareações do seu serviço, e a mim não
tonio da Silva Lisboa, que constitui caixa da ne~ociDção era permittido o consentil'-lhe vendê.las; restava o queipor ser negocian~e inle.lli:-:ente düs linguas, pratico dos ma-Ia, para o que, protestando elle por escripto a favor
costumes mel'cantis em tl,da a Europa e ornado de qua- c1psle procediment~, eu ordenaria ao patrão-mór que, aslh.lades que o distinguem da classe dos simples negocian- signalando o lugar conreniente, a fizesse queimar. Para
este fim dirigi ao intenr\ente da marinba no dia 15 a
tes, Fracisco Dias Coelho e Manoel José de Mello.
II Nada houve digno. de allenção até o dia 4 em que carta por copia junta n. :1:1, e dava assim por concluidas
desembarcárão os escrovos, precedendo a revista da saude todas as questões <lom este pouco polido cc.mman·
a bordo das embarcações, e a conta da alfandpga do seu dante.
numero, para a responsabilidade dos reaes C1ir'litos; mas
« 1'\0 dia :16 nada houve, e na manhã do dia :17 deu-me
no dia 5li que uma das galeras da pretendida venda ti- parte o intendente da marinha de quc o command.anle
nha passallo para dentro da fortaleza do registro, o que não assignára o lermo, e que me escreveria sobre esta
não é permillido senão aos nossos navios o aos do com- mate ria, o que fez nesse mesmo dia, dirigindo-me o ommereio desta praça, e que não só não se tratava de a re- cio da copia n. 7, em que protesta a necessidade de abanpôr na sua primeira amarração, mas pelo contrario come- donar aquella embarcação, declarando ser da divisão que
çava a pôr-se em trajes de casa, arreando mastaréos, cOl11milnda, e requer lugar para a queimaI'.
desapparelhando, elc.; mandei ordem ao intendente que
« Respondi no dia :18 com o officio da copia n. 8, e
pelo patrão mór repelisse áquelle l;ommandante qual era nella
V. Ex. verá que eu resisto á pretenção intempeso lugar da sua ancoragem, e que não querendo vir tomar Liva de ,prolongar a retenção dos navios que deviito sah!r
o seu ancoradouro o puxasse para elle com os batelões do ha mais de 15 dias, e que tendo ·se demorado pelo receIO
arsenal, o que as im foi preciso fazer-so pela repugnuncia dos argelinos, e depois pelas minhas ordens, em conseque se encontrou na tripolal;ão ; porém pelas 8 horas da qllencia da sua representação, não podião impedir-se sem
noite deste dia ficou no seu lugar.
grave prejuizo do commereio e demora excessiva dos offiII No dia 6, pela manhã, contra toda minha expectação, cios que eu devia dirigir.
.
recebo o omcio n. 4, em,que V. J:;x, verá a pouca delica«
No
dia
:19
me
dirigio
o
ameio
da
copia n. 9 com al- .
deza, .e até falia de consideraçãõ ás leis do paiz, que elle
já não ignorava a este respeito, com que <1'commandante guma tenacidade que não me agl'Udou, e se não tivera
insla pela permissão para a venda das embarcaçõI~s e tantos exemplos do moderantismo nos procedimentos dos
isenção dos direitos dobrados sobre os escravos vendidos, meus predecessores ne.sse mesmo dia mandava fazer á
e como tudo que por mim fôr dilo ou feilo ha de Ser pre- vpla os navios do .commercio; e ordenava ao intendente
senle a V. Ex., remello igualmente a minha resposta, que que lhe fizesse conduzir para bordo todo o restante dos
consta 'da copia n. 5, a. qual lhe dirigi no dia 7, pela viveres que eslivessem em terra, sem esperar que pelos
manhã, guardando nestas respostas o mesmo intervallo francezes fossem exportarlos; mas respondi na conformidade da copia n. :10, forcejando por obrigar aquelle comque elle observava em responder aos meus officios.
mandante a fixar um dia para a sua sabida.
II No dia 8 nada houve digno de allencão que mereca
(l No dia?O começou com efTeito o máo tempo que esr.eferir-se, e no dia 9 pela manhã veio o commandante·a
paiaeio, e dando algumas desculpas solll'e as suas instan· perava e receiava, e no dia 21. veio o com mandante a
eias me requeria que, visto achar· se quasi prompto para palacio quasi assegurar-me que no sallbado se fazia á vela;
fazer-se de "ela, deixasse e consentisse eu entretanto e como nesse mesmG dia deve partir este navio concluo
sahi!' para o norte as embarcações que se achavão promp- este officio até o dia de hoje, de,endo instruir a V. Ex.
tas a segui!' viagem, ao que as. enLi até para ter um mo- do mais que occoner até esse dia pelo primeiro navio que
tivo mais pungente a obrigai-o a partir mais depressa, e seguir viagem logo que esta divisão tiver ilahido.
« Deos guarde a V. Ex. Bahia, 23 de laio de :1806.que na realidade uma das embarcações estava inc"paz de
navegar, vindo a ser-lhe impossivel o conduzi-Ia) tornei a I\Im, e Elm. Sr. visconde de Auudia.'"-Conde da Barca, I)
0
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A quantidade de africanos no. Bahia, como já da nação Ufa, ejá tinhão feito muitos estragos pelos
. dissemos, trazia de algum modo desinquieta a po- caminhos das boiadas, queimando casas e matando
llulação da cidade, e o conde da Ponte, tendo de-o a seus moradores, além das pessoas que encontravão
nuncia que os Ufás pretendião insurgir-se no dia nos caminhos, sendo o numero dos insurgentes
quinta-feira 2S de Maio de 1807, mandou cercar as pal'a mais de trezentos. Para os destruir mandou o
immediações da cidade com tropa municiada de conde da Ponte uma l'ol'ça de linha, que os alcançou
palvora e bala pura repelir qualquer altentado da- a tres leguas distante da capital, onde forão batidos
.quelles africanos, os quaes em grande numero e aprisionados trinta, além dos feridos, pela grande
acommettêrão a tropa, e, sendo batidos, forão chu- resistencia que fizerão, e da mesma fórma nos mais
mados'á obediencia, soffrendo muitos dos que dias que se seguirão.
Retirando-se os negros para o riacho' da Prata,
farão pre~os a pena de morte na forca, depois de
julgados pela relação, em virtude da car·ta régia de nove leguas distante da cidade, ahi se fortificárão ;
6 de Outubro que manda julgar summariamente os mas, não obstante isto, fOl'ão completamente batidos
escravos rebeldes.
.
pela força de linha que os perseguia.
Para manter-a tranquillidade publica, mandou o
Soube-se depois que esse levante de africanos era
conde da Ponte botar um bando por todas as ruas o resultado de combinações delles com os do reda cidade, annuncinndo que toda o escravo que fosse concavo, porque muitos escravos de Nazar!3th das
encontrado nns ruas depois das 9 horas da noite Farinhas e de Jaguaripe, desrle- o dia H: de Deseria irremediavelmente castigado no pelourinho, zembro de 1S0S, tinhão fugido das fazendas e casas
com cento e cincoenta açoutes, o que se cumprio á de seus senhores para se reunir~m aos lllsurgentes.
risca.
O conde da Ponte deu ordem que os que se não
Um escravo do conde, sendo preso depois dessa quizessem entregar á prisão fossem mortos para
boro., em attenção ao governadol', mandou-se-Ihe exemplo. Depois de castigados os africanos 8e CODdar parte; mas eIle determinou que fosse castigado servárão em prisões, e o conde da Ponte os em·
como outI'o qualquer, visto~que a ordem não ex- pregou acorrentados no serviço do desentulho da
ceptuava a ninguem. Com esta medida socegárão praça da Quitanda de S. Bento, onde se estava edificando o theatro de S. João.
os pretos, e se não fallou mais em banzé.s.
Já vi mos o que praticou o conde da Ponte no
O conde da Ponte. para construção do theatro,
recebimento do Principe Regente, da rainha e promoveu uma subscripção, que montou a 37:0008,
mais pessoas de sua familia, e nos passando pela e não podendo arrecadar mais que 18:880$ para se
memoria mencionar algumas particularidades. re- acabar o edificio, solicitou e obteve pOl' carta régia
'Corda-nos agora que, occupando parte da familiade 27 de Janeiro de fS09. a permissão de uma 10T~al a casa ·da relação, foi esse tribunal funccionar tel'Ía por espaço de seis annos.
no paço do senado da eamara, e o seu archivo muQuando tão bons serviços prestava á capitania d-a
dado para o consislorio ou secretaria da ordem ter- Bahia, foi acommeUido pela morte no dia quintaceira de S. Dómingos de Gusmão, sita ao Terreiro feira 4 de Maio de lS09, na mesma casa junto no
de Jesus, onde se comervou.até o dia 29 de Junho passeio publico, onde faIle'ceu o duque de Cadaval,
de IS09. e em consequencia dessa rapida mudança sendo o seu cadaver, com grande acúmpanhameDlo,
perdêrão.se muitos pa-peis e documentos de muita depositado no dia 5 no cOJlvento da Piedade, aonde
importancia.
_
depois das solemnidades religiosas foi sepultado.
como se interessava muito o conde pelo bem pnblico, logo que- recebeu a carta régia de 27 de Novembro de ISOS, promoveu o incremento das sa- A BAHIA, PASSA A· SER GOVERNADA POR UMA ADlIlINISTRAÇÃO
linas de Sergipe. Em sua administração fOl'máTRINA
rãO-5e as companhias de seguro, uma cham1J.da
-Boa-fé-e outra denominada-Conceito publicoMorto o governador e capitão-general conde da
sendo a primeira approvada pela carta régia de 9 Ponte cumpria pôr"-se em pratica a ordem régia
l1e Junho, e a segunda pela de 24 de Outubro.
de t2 de De~embro de 1770, que determina o mod6
Por ~muitos annos viveu em um dos arrabaldes de successão dos governadores, no caso de morte
da cidade da Bahia, conhecida pela denominação ou outro impedimento imprevisto, e em vista do
de-Cabula-uma parda chamada Nicacia, que se alvará cllado assumirão a administração e governo
empregava no exercicio da magica infernal, e tão da capitaniã o arcebispo D. FI'. José de Santa Escelebre se tinha tornado por suas diabruras e sor- cholastica, o chanceller da relação Antonio Luiz Petilegios, que o p vo supersticioso corria á sua casa reira da Cunha e o marechal de campo João Bapem busca dos meios de adquirir fortuna ou con- tista Vieira Godinho. os quaes, convencidos das
seguir intentos; e como semelhante profissão era necessidades publicas, combinát'ão em crear sobre
prohibida pelas leis e pela religião christã, e pelo o casco do 2° regimento de caçadores a pé a legião
llom senso. o conde da Ponte, para acabar com o de caçadores a pé e a cavaHo, em vista da carta
escandalo, mandou prender a feiticeira Nicacia, régia de 31 de Agosto de lS09.
vindo ella sentada em seu carrii:t.ho, por ser aleiFoi este governo trino que mandou edificar o
jada, e onde constantemente permanecia, fazendo quartel de cavallaria nos antigos armazens, na
deste modo a sua entrada na~idade no meio de praia denominada Agua de Meninos, para onde
muito povo, que a contemplava com admiração. mudou o esquadrão do mesmo nome, que se achava
A feiticeira Nicada, depois de algum tempo de aquartelado no sitio, conhecido pela denominação
prisão, faIleceu no dia segunda-feira 14 de Março de-Toror6-desde que se organisou por aviso de
de 1807.
13 de Agosto de 17\:19, mandado a D. Fernando
No dia 5 de Janeit'o de fS09, teve b conde da José de Portugal.
O arraial de Cailité foi elevado á categoria de
Ponte denuncia que na vespera. quarta-feira 4 de
Junho, r se tinhào insurgido
outra
vez
os
escravos
villa,
e se cl'eárão juizes de fóra para as villas de
•
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Santo Amaro da Purificação, Maragogipe e rio de
Contas, em attenção ao alvará de 15 de Janeiro de
i81O, e· se reunio por outro alvará de 19 de Março
deste mesmo anno a ouvidoria da villa de IlMos á
conservatoria das matas desta importante comarca,
que até essa data permanecia separada e distinclas
as suas jurisdicções.

das as noHes dos primeiros dias activos de cada semana, para juntos conferenciarem uma obra, que,
desempenhando o litulo Bibliolheca. olficial de mar
e guerra, viesse por um lado a economisar tempo e
despezas, talvez superiores ás forças dos soldbs militares, ·oiferecendo por outro lado reunidos em
breve quadro, na linguagem porl.ugueza e cúm a
melhor deducçào; todos os conhecimentos que o
official de marinha iJeve possuir a fazê-los perfeitos
OS LAVRADORES E ENROLADORES DE·TABACO DA VILLA DA
na sua profissão.
CACllOEIR.l (RoiE CIDADE), NA CAPITANIA DA BARIA,
Com a abertura da' bibliolheca da marinha ti veOFEERECBlll DONATIVOS PECUNIARIOS PARA SOCCORRER
rão os estudiosos os recursos que desejavào, e o
PORTUGAL.
Brasil mais uma instituição que necessitava. O decreto da sua creaçào foi publicado nos seguintes
O juiz de f6ra da Cachoeira José Raymundo de termos:
Passos de Porbem Barbosa, movido dos sentimentos patrioticos que possuia, convidou aos habitantes
I( Tendo consideração a que deve concol'l'er muito para
da vi1la da Cachoeira, na capitama da Babia, a con- o augmento e perfeição da minha real marinha o estabetribuirem com o que quizessem para SOccorrer a lecimento de um deposito dos escriptos mal'ltimos dos aumettopole portugueza, e achando geral acolhimento tores portuguezes, os quaes, não só pelas suas doutrinas,
mas ainda pelos seus exemplos, são hem capazes de adian- .
li sua idéa principiou elIe por ceder os ordenados,
tal' por uma parte os necessarios con!recimentos da naveqll& lhe devia a fazenda real do anno de 1808 e os gação, e por outra parte de promover aquelle espirita de
d~ 1809, para aquelIe fim,
patriotismo, qne os fez tão benemeJitos e recommendaSeguio-se Antonio João BelIo, rico proprietario, veis á posteridade: bei por bem crear uma bibliolheca
8U~crevendo com a quantia de 400$ ; e os lavrado- para uso dos guardas-marinhas da minba armada real,
res e enroladores de tabaco, não s6 da villa, como debaixo da inspecção do respectivo commandante, ria
do seu termo, oiferecêrão para socorro, por inter:- qual se 'recolbão todos os escriptos marítimos que exisU.
media do mencionado juiz de f6l'a, a qUllntia que !em dos autores portu!?;uezes, tanlo manuscriptos, como
ficando o duo con!mandante autorisado para
rendesse dQ tabaco, avaliado cada rolo em 600 réis Impr.e?s.os,
os Sol~cltar dentro e fóra do remo pelos meios qqe julgar
tendo isto principio em Janeiro de 1808 emquanto propnos, e para fazer as despezas que se precisarem neste
duras~ a guerra, contando·se de oito a nove mil importante objecto· pelo cofre das multas da companhia
rolos de tabaco, termo médio, das safras do districto d·os mesmos· g~arda8-JI.!a.rinbas, conforme as instrucções
que eu fór serVido parlIClpar-lhe·pelo meu conselheiro eda Cachoeira.
ministro de Estado, presidente do conselbo do almiranEsta oft'erLa, Lão voluntariamente feita em pro- tado,
devendo para mais facil execução do que tenho deveito dos habitantes de Portugal, foi louvada e agra- terminado fazer-se publico que todas as pessoas que posdecida por Sua Alteza em carta de 20 de Dezembro suirem alguns. d~s referidos escriptos, e os quizerem doar
de 1808. escripta ao referido juiz de f6ra, não s6 ou vender â blbhotheca, os apresentem ao seu inspeclor,
por ter sido promovidtl por elle aquelIe valioso do- de quem receberâõ a certificado da su:! doação ou o preço
nativo, GOmo pela offerta dos seus ordenados. Sua da venda que estipularem, na inteltigencia de que todos
Alteza., em seu real nome, mandou agradecer a to- são obrigados a communicar qualquer obra de semelhante
dos os lavradores do municipio da Cachoeira, que natureza para que ao menos se possão exlrahir os exemplares necessar.í98 a .um estabelecimento em que Q real
se distin~uirão com os seus donativos para um fim ser~:!so
e o bem publico interessão.
,
tão nobre e humanitai'io.
1(..(1 conselho do almirantado o tenha assim entendido
e faça executar. Palacio de Queluz, em o 10 de Abril de
NO DIA \6 DE DEZEMBRO DE i809 ABRIa-SE A BlBLlOTHECA '1802, - Com a rubrica do Prineipe Regente, nosso
senhor. I)
DOS GUARDAS-MARINHAS NO RIO Dr: JANEIRO
No dia 16 de Dezembro de f808 foi aberta a bibliotheca da companhia dos guardas-ma1'Ínhas no
Rio de Janeiro, e franqueada aos estudiosos (onde
tambem forão depositados os escriptos marítimos)
desde as 8 horas da manhã ãs 2 da tarde, com excepção dos dias santifioador e dos domingos, e dias
dos santos dos nomes e annos de Sua Magestade e
dos Principes Reaes, desde o domingo da quinquagesima até a quarta-feira de cinza, 'lesde a quartafeira santa até a segunda dos Prazeres.
Nos tempos não prohibidos poderiào concorrer a
utilisar-se da bibliotheca os officiaes de marinha
que se apresentassem vestidos na f6rma da ordem,
e os prot'essores da real academia dos guardas-marinhas.
Creada a bibliotheca, o commandanLe da companhia dos gpardas-marinhas propÔz aos seus collegas
e camaradas, zelos()s pelo bem do Estado e da malinha, a concorrerem com ene á bibliotheca em to-

I( Ultimamente,
sendo indubitavel que a sciencia é a
luz do mundo intelleclual ou racional, e que para o progresso deli a deve concorrer grandemente, no estado actual
dos c?nhecimentos huma11Os, a composição de obras, que, •
recul:lll~ndo com ~ystemll o que se acha dilfuudido pelos
multiplIcados escl'Iptos de cada profissão, reduza ao mais
breve tratado ,o corpo da doutrina que na realidade merecer a nossa allençflO naquella profissão, o commandante
da companhia dos guardas-marinhas tem a honra de propôr aos seus collegas e camaradas zelosos pelo bem do
Estado· e da marinha, que queirão concorrei' com elle na
b!blioth~ca respectiva em todas as noites dos primeiros
dlíls actIvos de catia semana para que juntos fação ao Estado !,?sitano um essencialissimo serviço, que tall'ez não
pode~'lao prestar-lhe separados, o qual consistirá em se
coadjuvarem ·mUluamente para virem a elfectuar a composição de urna obra, que desempenhando o título Bibliotheca do o{ttcial de n/a'1' e guerl'a, "enba pOI' um um lado
a ecbnomisar. ~empo e despezlI, talvez superiores ás forças
dos soldos mlhtares, olferecendo por outro lado, reunidos
em breve quadro, na nosoa tinguagem e com a melhor deducção, lodos os conhecimentos que os nossos camaradasdevem possuir para que possão ser officiaes perfeitos. )}
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A TYRANNIA FEITA A' INTELLIGENCIA E' TR.-\NSPLANTADA nUNISTERIO DE 23 DE JUNHO DE 1817 A1821.-CONDE DA
PARA o BRASIL E NELLE EXPIRA
BARCA ANTONIO DE ARAUJO DE AZEVEDO.-JOÃo PAULO
BEZERRA.-D. MARCOS DE NonONHA E BRITO, CONDE DOS
ARCOS. - THOMAZ ANTONIO DE VILLANOVA PORTUGAL,
Embora. se tivesse creado a imprensa nõ Brasil o
seu instituto era limitado, e se não queria a liberCONDE DE PALlIIELLA (DEPOIS DUQUE).
dade do pensamento para se não retrogradar da
Conde da Barca,
marcha compressiva dus tempos coloniaes, e para
isto em 14 de Outubro de 1808 appareceu a seguinte
o conde da Bar'ca foi o celebre ministro de 1807
provisão:
que muito concOrreu para a trasladação da côrte
ti D. Jo~o, por graça de Dem', elc., mando a vós juiz da portugueza para o Brasil, e a respeito de quem lar!
alfandega da cidade, Que, pondo em inteira observBncia a gamente fallámos no tomo 1° da 21 parte da Chorominha lei de 16 de Dezembro de 179!.J, e as mais leis e 01'- f/1'aphia HistO?'ica, e aquelle com quem se entendeu
deus que ella manda aguanlar, não admittaes a despacho sobre as aguas do Tejo o ministro lord 8tranglivros nem pap~is alguns impressos, que nessa alfandega
entrarem, sem que se vos apresente licença da mesa do fOl:t para a abertura dos portos' do Brasil ao commercio inglez.
desembargo do paço do Brasil.
ti E outrosim ordeno que me remetlais por mão do meu
Era um varão muito instruido e protector dasle"
escl'ivão da camara, que esta fez escrever, uma relação tl'as, merecendo do famoso padre Francisco Manoel
exacta dos livros e papeis que neste presente anno tive- do Nascimento, conhecido na arcadia portugueza
rem sahido, e que Da conformidade dus ditas minhas orpor Filinto Elysio, os mais sinceros elogios. A nodens devão ter licença.
.
meação do conde da Barca para o ministerio .em
ti O Principe Regente, nosso senhor, o mandou pelos
seus ministros abaixo-assignados, do seu conselllO, e seus substituição ao marquez de Aguial' foi mal rece- .
desembal'gadores do paço. Joaquim JosP da Silva a fez no bida pelo ministro inglez lord 8trangfo'rt, chegandQ
Rio de Janeiro a 14 de Outubro de 1808. Joaquim Jo~é a manifestação da opposiçãQ e audacia a tal ponto,
de Souza Lobato B fez escl'lwer.-José Pedro \Iachado que o Pl'incipe Regente pedio a .sua retirada da
Coelho Torres.-José de Oliveira Pint{) Botelho e l\1.os- côrte do Rio de Janeiro, o que se verificou(*).
queira. II
A inspecção desta provisã9 era rigorosa, e tudo
se executava de conformirJade com elIa; porém receiando-se que o espirito de partido ou innovações
pudessem contravir-lhe. não se contentál'ão com
isto sómente, e incumbio-se a policia de vigiar a
l'espeito, constituindo-se em legisladora, arbitrando
multas e perseguindo aos importadores de livros
que· não fossem sujr.itos ás determinações do governo, e para o que se fez pu bllcar o e~ital que-aqui
copiamos, para se poder ajuizar dos esforços que
se empregayão afim de que as luzes não se difun~
dissem no Brasil.
Mas, como quasi sempre as medidas abusi\'as e
tyranniças, principalmente as feitas á intelligencia,
por si mesmas se destraem, estas forão cahindo em
desuso e 'Por fim expil'árão de todo. Eis o edit .:
, « Paulo Femandcs Vianna, do conselho de S. A. neal,
fidalgo cavalleiro da sua· real casa, professo na ordem de
Christo, desembargador do paço e intendenLe-grral de
policia da côrte e Estado do Brasil, elc., faço saber aos
que o presente edital virem que, importando muito tI vigilancia da policia. que cheguem ao seu .conbecimento tedos os avisos e noticias impressas, 9ue se affixão ao publico acerca de livros e obras estrangeIras que se procurão
divulgar, muitas. vezes sem procurarem a approvação das
autoridades, a quem o Principe Regente. nosso senhor,
tem confiado esta particular inspecção, fica de hoje em
diante prohibida a liberdade que se tem arrogado abusivampnte os que fa,zem semelhantes publicações, e todos
os que tiverem de dar noticias de obras e escriptos estrangeiros, impressos ou não impressos, deveráõ primeiro trazer esles avisos ou annuncios á secretaria da intendencia
geral da policia, para nella serem vistos e examinados,. e
se lhes permillir esta liberdade, e éonhecer-se se têm ou
DM obtido a approval;ão indispensavelmeute necessaria;
e os que o contrario fizerem, ou sejão nacionaes ou estrangeiros, serão presos na cadêa publica, e pagaráõ de
pena 2008, além das mais que se impoem aos que procurarem ,quebrantar a segurança publica, para o que haverá inquerição aberta em que se conheça dos transgressares, e se admilliráõ denuncias em segredo. Rio de Janeiro, 30 de Maio de 1809,-Paulo Fernandes Vianna, »

(') Dissemos que lord Strangfol't muito se oppõz a que
fosse cbamlldo Antonio de Araujo, conde da Barca, para
o minislerio. o que leve lugar por decreto de H de Feve",
feiro de 181!.J, entrando elle para a pasta da marinha e
dominios ultramarinos. Em consequencia disto foi que o
Principe Regente se dirigia ao rei de Inglaterra, quelxan.,l
do-se do seu representante no Rio de Janeiro pelo modo
seguinte:

Documento 1'esel'vado e illlportantissimo pelo qual o Principe Regente se queixa a el-rei de Inglatefl'a de lort/,
S/mngfol't.-Ca'l'ta de S. A. Real o Pl'incipe Regente de
POl'tugal, depois o Sr. D. Jo(J,o VI, a S. A. Real o Prin. cipe Regente da Gl'ã-Breta7lha, depois Jorge IV.
« Senhor meu bom irmão e primo.-O meu coração
está verdadeiramente penalisado do dever, que me impõe,
a minha dignidade soberana, de levar ao conhecimento
de Vossa Alteza Real faclos de que poderia resultar algum
des~osto, se não existissem entre nós ligações tão amigaveis e politicas
« Desde que lord Slrangfort reside junto de mim, na
qualidade de enviado extraordinario e ministro plenipotenciaria, nunca cessei de o tratar com muita dislincçã'ó
e polidez, o que causava ciume aO$ membros do corpo
diplomatico; fallava-lhe a toda a hora, em que desejava
tratar comigo de negocios; morava no meu palacio do
campo, e eu prestava toda a atlenção ás prctenções de
diversos meus subditos ql1" protegia. A experiencia mos·
trou-me ha tempos, que elle abusava desta confiança,
quer com discursos indecentes e escandalosos, que proferia sobre a sua influencia no governo, quer tomando
a liberdade de usar de phrases injuriosas contra alguns
dos meus primeiros magistrados, e outros empregados:
quer emfim, desculpando-se algumas vezes, sob pretexto
de indisposição de saqde, de ir â côrte nos dras mais
celebres; ao mesmo tempo que apparecia na cidade, para
tornar visivel a spa pouca allenção. Nada igual(l porém
as expressões, que lórd Strangfort ousou proferir perante'
mim, -por causa da nomeação que acabo de fazer d~ um
ministro de eslado.
(( Pelo faIlecimento do conde das Galvêas, eu disse a
lord Slrangfort que podia dirigir-se .ao marquez de Aguiar,
porque o encarregaria interinamente e por pouco tempo
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. Desde que o conde da Barca deixou de ser secretario privado de el·rei D. José I, foi empregado
no governo da Sra. D. Maria I, na diplomacia, na
Allemanha, cm Inglaterra e França, assistindo á
morte do desventurado Luiz. XVI, e de volta para
Lisboa das suas commissões diplomaticas foi occupal'
o lugar de ministro de Estado, e no Rio de Janeiro
se constituio um verdadeiro amigo do Bmsil, porque foi elie quem aconselhou a carta de lei de f6
de Dezembro de 1S15 que elevou o Brasil a reino,
e fel: vir de Portugal em 1Sf6 a divisão dos voluntarios reaes de 4.000 homens de tropa, escolhidos,
commandada pelo illustre general Carlos Frederico
Lecor, depois visconde da Laguna, que tomou Montevidéo e livrou a provincia de S. Pedro do Rio
Grande do Sul das continuadas depredações do
celebre Artigas.
Foi o conde da Barca quem redigia as in:;trucções
para os plenipotenciarios portuguezes no congresso
de Vienna, os quaes negociárão os tratadus de 21
e 22 de Janeiro de 1SI5, obrigando-se a Grã-Bretanha pelo primeiro tratado a pagar a somma de
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300.000 libras esterlinas para satisfazer as'reclama.
ções feitas dos navios portuguezes, apresados por
cruzadores inglezes antes do to de Junho de 1SU,
pelo motivo allegado de fazerem o commercio illicito de escravos, e pelo segundo prohibindo-se a
todo -e qualquer vassal10 da corôa de Portugal o
comprar escravos e traficar ne1les em qualquer
parte da costa d'Africa, ao norte do equador, debaixo de qualquel' pretexto e por qualquer modo
que fosse.
Rebentando neste tempo a revolução de 6 de
Março de 1Si7 em Pernambuco, o conde da Barca
não tardou em apromptar uma divisão de tropas,
commandada pelo habil general Luiz do Rego Barreta, a qual quando chegou á capital do Recife
achou já a revolução acabada pelas acertadas providencias dadas pelo benemerito conde dos Arcos,
qUe então governava a Bahia.
Desejando o conde da Barca que no Brasil prosperassem as be1las-artes, mandou convidar ao sabia
secretal'io do instituto de França MI'. Lehreton, o
qual veio ac~mpanb.ado de di~tinctos profess~res de
pintura e esculptura, e cl'earão a academla que
actualmente existe, d'onde tem sahido artistas eIuinentes, como referiremos quando tl'atarmos da mencionada academia.
O conde ua Barca, já muito valf\tudinario, succumbio no dia 21 de Junho de 1S17 a uma febre
nervosa em sua casa no Engenho-Velho, e foi sepultado na igreja de S. Francisco de Paula, tendo
de idade 65 annos, um mez !l 7 dias.
O conde da Barca, excccendo tantos empregos na
monarchia, mOrreu pobre e individado, não tendo
de seu mais que a sua copiosa livraria e bellos quadros de pinturas, que forão vendidos para pagar a
seus credores.

da repartição dos negocios estrangeiros, como fôra o
conde das Galvêas. Achando-se o· meu ministelio reduzido á esle unico ministro, quiz igualmente nomear interinamente na reparLição tios negocios estrangeiros e da
iuerra, o conselheiro de estado Araujo, que jicmpre
convoquei para as sessões deste conselho, desde que estou
no Brasil, não só porque não tinha OUlro aqui em esLado
de desempenhar este lugar importante, mas tambem
porque sendo o seu merecimento geralmente reconhecido,
nunca encontrei nel1e (apezar de que houve uma época,
em que foi tão calumniado, quanto innOCenle) senão sentimentos de honra e de lealdade, e principios politicos de
adhesão a feliz alli~nça, que ha lIluiLo Lempo existe entre
as nossas duas corôas.
( Quiz dar a Vossa Alteza Real, communicando ao seu
Jodo Paulo Bezerra.
ministro a minha intenção sobre este objecto, uma prova
mais de consideração para com Vossa Alteza ,Real. Lord
Ao conde da Barca succedeu João Paulo Bezerra.
StrangCort oppoz-se a esta nomeação, apezar de recordarlhe, que eIle mesmo havia ha mnitQ declarado que o go- por decreto de 23 de Junho de 1SI7 na pasta da faverno de Vossa Alteza Heal, não Linha mais opinião má zenda e interinamente na dos negocias estrangeiros
sobre o caracter e comportamento de Araujo, e conver- e da guerra.
,
samos a este respeito alguns dias. Elle então asseveruu-me . Juão Paulo Bezerra tinha antes exercido eom disque Liuha .anLigas instrucções, que lhe proh!b!ão tratar tincção empregos de diplomacia, como enviado exc~m AraUJO, e ~laz.onava mes~o desta opposlçao na.s 50- \ traordinario e ministro plenipotel1ciario junto aos
cI~d~des: Tomei pOiS. a resoluçao' d~ empregar ArauJo no governos dos Estados-Unidos da republica hoIlanIDIUlsleno da marinha e colomas. Logo que lord d
d I
d dR""
d h
d
Strangfor teve conhecimento desta nomeação, apresen- eza c o. mpera 0.1' a uSSla, e ~an .o c ama o
10u-se-me, e com um ar fóra de toda a decencia, disse-àle para 0_ RIO ~e Janel.r0' logo em s~gUlda a sua apreque ia dar parte á sua cÔrLe desta Doticia, e que con- sentaçao, fOI no dIa 23 de J unho nomeado para o
tribuiria, quanLo podesse, para que Vossa Alleza Real ministerio que exerceu por tão pouco tempo, que
rompesse Lodos os vinculos de amilade comigo; que em não teve occasião de servir ao Bmsil, porque fanes~is mez~s não hav~ria mais do ql;'e u~ consul britan- ceu no dia. 29 de Novemhro de 1S17 de uma apamco aqUI, e que DUO me enlregana ~a1S uma carla de plexia, na idade de 71 annos, 5 mezes e 2 dias,
Vossa Alleza Rea.l, que. me Annuncwra. Accr.escent~u sendo sepultado no dia 30 no convento de Santo Anemfim, que AraUJO, amIgo do marquez de AgUiar, Lena.
d
h
d 'd á ' toda influencia nos negocios politicos. Respondi que toda to~o, com Lo as as onras eVl as sua poslçao
a resolução suprema me pertencia, assim como a escolha SOCIal.
dos meus ministros, e que o seu comportamento e exConde dos A?'cos.
pressões alacavão os direitos da minha soberania; e
confesso a Vossa Altezaa Real que custou-me a repl'imir
D. Marcos de Noronha e Brito, SO conde dos Ara indignação.
cos foi um dos maiores vultos que figurou nos des« Peço pois a vossa alleza real uma satisfação cor- tin~s do Brasil. Tendo adquirido um nome disLincto
resplJndente a esLe insulto, para que a harmonia que no governo do Pará, veio ~overnar o Rio de Janeiro
reina entre nós, e que tenho tido sempre a peito con~
servar não se perturbe.
como vice-rei, succedendo a D. Fernando José de
« Peço a Vossa Alteza Real, que esteja bem persuadido Portugal, tend~ si~o el1e quem entregou o gove.mo
da alta estima e do alTecto o mais iuviolavel, com que do Brasil ao PrlllClpe Reg.ente de Portugal no lha 7
sou, Senhor; meu irmão e primo (assignado).-Jollo.
de Março de 180S.
« Santa Cruz, 20 de Fe\'ereiro de 1814. »
Por motivos, que em lllga.l' competente diremos,
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foi nomeado em 30 de Outubro de 18tO para govet'- desembarque da família real na cidade da Babia,
nar a Bahia, e logo que alli chegou fez abrir a aula feito á custa da camara.
Com a elevação do Brasil a reino pela oarta de
publica do commercio, creada por alvará de 15 de
Julho de 1809; estabeleceu a fundiçào milital', e lei de 10 de Dezembro de t.8l~ deu o conde dos
por aviso de 15 de Julho de 1811 lhe foi agradecido Arcos as mais evidentes provas de regosijo, porque
a remessa que fez para a côrte das primeiras bom- eIle afagava a idéa da sua inàependl'lncia; protegeu
bas ulli fundidas; creou um regimento de milicius a colonisação e a agl'icu1tura ; em i8i6 deu começo
uas villas de Valença e Cayrú, dous na comarca de á abertura do canal, chamado do Papagaio, a sahir
Sergipe d-e El-Rei; pro-;noveu a navegação fluvial na praia de Jequitaia, para facilitar a navegação dos
do Belmonte ou Jequitinhonba fundou destacamen- barcos do interior ou do j'econcavo.
lOS para impedirem as aggressões dos gentios; fez
No dia qual'ta·feira 16 de Janeiro de 18:1.7 deu
abrir estl'adas para facilitar o commercio das co- começo ás primeiras operações da caixa filial do
marcas do sul com as de Minas-Geraes; mandou banco do Brasil, crenda por lei de 16 de Fevereiro
creal' a cadeira de grammatica latina em Valença de 1816, tendo luga~' no dia terca-feira 28 do mesmo
em 23 de J unbo de 1811, que foi transferida para a mez a abertura solemne da praça do commercio
villa de Cayní, e muitas de primeiras letras, e o1ferecendo o corpo commercial da Bahia ao cond~
mesmo de latim, para differentes vplas e povoados dos Arcos urna espada no valor de 1:400$, feita em
da pl'ovincia; promoveu o.apparecimento da arte Londres, collocando-se no dia 6 de Outubro o retypographica, obtendo n aulorisação pela carla ré- trato do co?de, em corpo inteiro, na casa da praça
gia de 5 de Janeiro de 1811, começando pela gil~eta do commerclO.
Idade de O u r o . '
Chegando no dia i5 de Março, trazida por uma
Auxiliado de pessoas notaveis fundou a biblio- embarcação a noticia da revolução de 6 de Março
theca publica, cuja idéa partio do prestante coronel de f 817, em Pernambuco, para mudar a f6rmll do
Pedl'O Gomes Ferrão no dia 13 de MAio de 1811, governo, e que tioha ramificações com a Bahia e
contendo até o dia 8 de Setembl'o ae 1862 16.000 outras provincias, o que se verificou com a inespevolum,es de obras excellentes, e algumas de subido rada presença do padre José Ignacio Roma no dia
valor pela sua raridade, dando o conde dos Arcos 25 de Março, o qual, vindo em uma jangada a propara li mesma bibliotheca annnualmeote, emquanto pagar a revolução, foi immediatamente preso pelo
ulli esteve, 648; faz acabar o theatro de S. João e ca?o de policia Simplicio Manoel da Costa; e
abri-lo no dia i3 de Maio de 1812 com a represen- SClente de tud~ o ~o~de, não querendo compromettacão do drama A Escasseza; fez o reducto de Je- ter todos' os mdl:.!ltaáos, lançou mão de medidas'
qu'ltaia; Jez o caes da alfandega; abrio a estrada violentas para evitar rnaiores males.
do Rio- Vel'luelho para a de S. Pedro, fazendo tra- - A . prisão do padre Roma deu-se por que o janbalhar nella mais de 300 forçados; Cl'eou uma com- gadelro, em vez de enrrar. em algum porto perto de
panhia de voluntarios milicianos, a que deu o nome Hapoan. ou meSffi? J?0. RIO-Vermelho, puxou mais
de-guarda-costas do principe D. Pedro-da qual para dlante, e prlDClplOu a bordejar em frente da
em elle o chefe; creou um correio terrestre para o barra, e por fim, á noite, fundeando entre as duas
Maranbão, que foi approvadb pelo governo.real por fortalezas d,e S. Diogo e Santa Maria, mandou um
aviso de 18 de Setembro de 18i3; cuidou do arar· h.0mem á terr:~ comprar na taverna do dito Simplimoseamento da cirlade, acabando com o uso das CIO, que era o lOspeclol' daquelle lugar; e este, desrotulas nas janellas das casas, já exigido el1l16 de confiando, lhe perguntou o que trazia a jangada, ao
Setembro de 1809, e mandado por em execução por ~ue lh~ resp?ndou o jangadeil'o que trazia côcos; e
aviso de i5 de Dezembro de t8iO.
lJ.1du SlmplclO examinar os generos, porque negoClava em molhados, em vez de c.õcos encontrou o
Chovendo continuamente por 45 dias na cidade padre Roma e o filho, e os conduzio para a cidade
da Bahia no anno de i8i3, e por volta de i hora e e chegando Simplicio com o padre Roma e o filho'
meia da tarde cabinda uma muralha do cume da e ootros, pelo forte de S. Pedro, encontrou a escolt~
rnontanna, no lugar da Cruz do Pascoal, sobre os
d d
I
trn:niches do Pilar, o conde dos Arcos deu tão man a a pe o conde dos Arcos, que recebeu os
-~
presos.
Os jangadeiros forão !.ambem presos, escapando
promptas e acertadas providencias. qne salvou muitas vidas e forlunas que tinhão ficado sob as ruinas, um qu.e se não soube mais noticia delle. Em conse.e por esse motivo determinou se reedificassem as
d
.
casas do noviciado para as sessões do governo, junta q.uenCIa, esta IRrIsão fizel'ão na Bahia muitas poeda Cazenda, relação, camara, ele., não só para accom- SlUS e d entre e as nos recorda um Pelo signal e IUD
mod'al' as l'eparti~ões, como pal'a animar as novas p'adre-nosso ao conde dos Arcos, e ao cabo Simpliedificações e espaçamento da cidade, o que tudo foi CIO fizerão uin Pelo signal da santa cruz. O do
approvado pelo governo do Principe Regente:
conde dos Arcos é do modo seguinte:
Maudou fnndar uma casa que servisse de praça
« ~a barra foi que se vio
do commercio, solicitando em 12 de Ahril de 1811
A Jangada bordejando.
permissão para se construir o edificio no terreno
• Como se esli vesse esperando
Pelo signal.
que sobrava da bater'ia de S. Fernando, e concedida em aviso de 10 de Maio lançou o conde dos A/'cc Foi o Simplicio fiscal
cos a pl'imeit'a pedra do ediflcio a 16 de Dezembro
Em ir ao padre prender,
de i8U, em cuja noite deu o commercio um exVindo cavalheiro ser
l,llendido baile, importlmdo a obra em 60:000$, que
Da Santa-Cruz.
jQi toda á custa do commercio, dando o conde dous
cc Para o palacio o conduz,
pedreiros. um carapina, além de 200$; fflZ o pasVindo de traição aos seus:
seio publico, e no meio levantou-se em 23 de JaDos falsos per-nambucanos
neiro de 1815 a famosa pyramide, em memoria do
Livre-nos Deus.
.
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cc Foi preso o padre e 05 seus,
que fôfJ usto direi,
Por se levantar contra o rei
Nosso senhor.

o()

/

cc En tão justiça destroça
Dos falsos pernaml;lUcanos.
Que semJilre são dos bahiano
Immigos.
cc Se entrárão no perigo
Os jangadeiros culpados
E' porque forão chamados
Em nome do padre.
« O doutor, para que guarde
A lodos no pensamento,
Disse qu~ veio ao livramenlo
Do filho.

« Cercada de maravilhas
De conselhos obrigado,
Como se fora ditado
.
Do Espirito-Santo.
l( Como se oppôz ab~teu-se;
A vil culpa nos contem:
ElIes nos sirvão de exemplo
Para sempre, ilmen. »

Tambem fizerão um Padre-nosso ao conde dos
Arcos, que por não o termos já todo de cór apenas
memoraremos o seguinte:
cc E::::cellentissimo conde
Da mais alLa fidalguia,
Viestes ser na 13ahia
Pai nosso.

« Como

no governo vosso
Amparo viemos ler,
Havemos lodos dizer
Que estais no céo.
Pelo castigo de um réo
Do mais enorme delicto
Fostes, senhor, por isto
Santificado.

« Por tudo que haveis obrado
Com tão bonroso decoro
Cravado cm lamina d'ouro
Seja '0 vosso nome, etc.

»

No dia 20 de Março creou uma 'commissão mili·
tal', presidida por ene, com dou.; officiaes generaes,
dous coroneis, dous tenentes-coroneis e outros tantos majores, e sendo relator o ouvidor-geral do
crime, e presente o padre Roma, foi por ena condemna!!o á morte, sendo fuzilado no campo da Polvora, ás W horas da manhã do dia sabbado 29 do
referido mez.
Antes da execução do l)adl'e Roma fez marcbar
por terra para Pernambuco dous esquadrões de cavaUaria, sob o com mando do major Francisco de
Paula OliveÍl'a, é no dia. 29 de Março fez embarcar
um batalhão de artilharia, commandado por O. Luiz
Baltbazar da Silveira.
Desejandu mandar o maior numero poSsivel de
tropas, embarcou no dia 6 de Abril mais 60 praças
de artilharia, commllndadas pelo capitão Francisco
de Paula de Miranda Chaves e no dia 7 mais 80
praças do 1° regimento de infantaria, com mandadas pelo major Rodrigo de Argolo Vargas Cirne de
Menezes, seqdo o cbefe de toda a [orça expedicionaria o mar'echal Joaquim de Mello Leite Cogmillho
de Lacel'da, levando por seus. ajudantes de ordens
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os majores José Egydio Gordilho de Barbuda e Salvador José Maciel.
Não obstante ter Sua Magestaue, por aviso de 9
de A.bril de 1817, approvado todas as-medidas por
elle tomadas, não abusou do seu podel'. Receiando
as cúnsequencias de uma devassa geral, p1andáda
abrir por carta régia de 23 de Abril, escolheu um
juiz prudente e bondoso, sendo preferido o desembargadol' Manoel José Baptista Filgueiras, e })ara
escrivão o desembargauor José Gonçalves Marques.
Quando o conde dos Arcos dava Ilcertadas e prudentes providencias a respeito da revoluçãO de Pernamlmco, chegou no dia 28 de Maio, pelas 7 horas
da noite, um navio, dando noticia da restauração da
cidade, conduzindo 12 presos dos cabeças da revolUÇão, os quaes forão levadõs duas horas depois
para li cadêa, e as bandeiras da revolução conduzidas para palacio.
No dia 9 de Junho chegou á Bahia, vindo de Pernambuco, o navio de guerra Carmsco, trrrzendo à
seu bordo 73 presos; entre elles vierão DOR1Íngos
José Martins" o padre Miguel Joaquim Caldas e
José Luiz de Mendonça, os quaes forão recolhidos
ás cadêlls da relação, principiando o conselho no
mesmo dia 9, ao qual compareceu em primeiro lugar Domingos José Martins, e depois os outros,
sendo confirmada a sentença de morte no dia 11, e
no dia seguinte 12, ás 4 horas e meia da tarde, fo·
rão fuzilados no campo da Polvora, ao pé da forca,
sendo os seus cadaveres tratados com o maior desprezo ..
O conde dos Arcos, depois destas execuções, procedeu em tudo o mais com brandura e modernção,
não perdendo a mais ningllem. Por esse tempo o
principe Maximiliano, andando em suas viagens
scientificas, indo da capitania do Espirito-Santo
para a Babia, foi pl'eso no arraial da Lage e maltratado pelo capitão-mór de Nazareth, e logo !lue o
conde teve noticia deste facto mandou immediatamente solta-lo, e com -todas' as deferencias e
considerações o recebeu, estranbando a acção do
capitão-mór, que se desculpou com a ignorancia.
O principe em sua obra sobre as viagens ao Brasil muito elogia ao conde dos Arcos. Cantinuando a
fazer beneGcios á Bahia, foi nomeado por decreto
de 23 de Junho de 1817 ministro de Estado dos negoelas da marinha e ultramar; e a 'Bahia, quer&ndo
manifestar-lhe o seu reconhecimento, nomeou uma
commissão composta dos negociantes Pedro Rodrigues Bandeira, José 19nacio Accioli, Antonio da
.silva Paranbos e Francisco Martins da Costa, para
lhe insutuir um vinculo de iOO:OOO$ em acções do
banco do Bt'usil em seu beneficio e de seus hel'dei·
ros, e para o qne conseguio permissão régia por decreta. de 6 de Outubro de. 1817. Ao mesmo temp.o
que Isto ~a deu o .commerc~o lhe mando\! .constrUlr
11~ palaClo no RIO de JaneIro, onde resHho, o qual
hOJe serve de paço do senado.
.
Na 2a serie do meu Brasil Húfo1'z'CO escl'evi largamente a h~storia d~ revolução de 6. de Março de
180, e. aqUI. aproveItando a oPP!lrtumdad~, transcrevereI alguns docur~ent~s de ImpOl'tanCla pr~ce·
dendo-os pela carta hlstorIca, que eu encontreI no
proc_esso original que possuo. '
Esta cal'ta, escripta de Pernambuco 1)ara o Rio
de Janeiro por um portuguez a outro seu amigo e
compatriota, resumindo os factos, como test,emunha presencial dos acontecimentos, os expoem com
22
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clareza, dando ao leitor uma idéa precisa do que e os presos da cadêa. Fazem desistir ao governador do
foi a infeliz rcbellião de 6 de Março de 1817.
governo, e a José Rober~o da defesa do erario, porque
nflo achou lá armas com que se defendesse. Tudo isto
(l Recife, 15 tle Jnnho de 1817 .-Ah meu compadre-, Essuccc~eu por i~curia do govel'l1ador, que se elle til'esse
capei da tyrunn:a de ladrões esfaimados, que se fizerilo se- fornecIdo o eral'l~ ~e armamento, pol"ora bala e peças,
nhores do erario de Pernambuco acc1amando liberdade José Roberto reslsLIa aos ladrões. e uão le"avão as ('onsas
igualdade e izenção dos novos 'tributos. No dia 6 d~ como leyárão lÍs mãos lavadas, porque ha"ia muita gente
Março estando eu no Recife e a ,familia' no Poço, aca- qu~ qmzesse defender;, mas não tinhão com qué, e
bando ele jantar, ouço tocar a rebate: chego ã janella; os IDsurg!ntes se aproveItlÍrilo desse deleixamenlO, Quem
vejo quatro senlinellas na porla do palacio, apOJ1tando se ,propoe a atacar um caso destes, I!cautela t,udo,
as bayonetas contra quem queria entrar.
'
malOrmente a defesa do erario Finalmente, ficárão enbores
«( Ao mesmo tempo ouço grilos pela rua, dizendo-viva 'absolut~sda terra, e remeUêrão ao general Entrarão a legisel-rei e a patria-todos armados de espingardas., baca- .lar, fervlão os bandos. Foi o primeiro que se trata sem lodos
martes, espadas; volto para a parte -detraz, -vejo salIir por vos, até ao mesmo governo, que chamárão provisorio,
o ~eneral em jaqueta! calça, chapéo redondo e espada e1 se chamass,em e ?s~ignass,e~ patr!otas, pena, de morte.
nU<t, rodeado ele o~claes e levou a sua guarda adiante. No dl,a da lOSUrI'(.'lçao, fuglrao vanos negoclílnles para
Ou~i tiros nu ponte para onde foi o general qne se re· a Bubla, em nm navio que estava a ~ ... hir,e que sahio
f~g,'..?u no, forte do Brum. Já então mudá1'ão as vozes, e sem, e~espaclJ,o. Appar~ceu logo uma lristeza geral, d~sam
dlZlao-vlva a patria,-morra lodo o marinheiro: Eu parara~ mUItos o ReCife, como ell liz: não se vião sentio
fehei a porla da rua, e fiquei tremendp as~usladissimo, pais casas lec~aelas, não apparecia gente Lranca pelas ruas.
bem sabe, que chamllO aqui marinheiro a toelo o europeo. Conhecêrao enlão os ladrões o desgosto do publico. e teEstava I'end~ o momento em que me esculavão a porta, mendo alguma contra-revol~lção, ord"ell<\rão que. todos ree ,m.e malavao, ~ra uma -algazanu pelas ruas-viva a colhessem as armas, que tivessem ao armazem da patria.
patl'la, morra mannheiro-. O preto Felix sahe para ir pena de_ mOlte, Escrevêrão para ii Balria aos seus socios,
saber o que eril aquillb, e não tornou mais. Assim levei e pcl,r a a Parahyba e Rio-Grande. A Parahyba esleve
toda a tard~: vi pelas rotulas passar um de cavallo com prompLa; no RiO-Grande foi preciso atacar André d'Albumatuto~, gntando-viva el-rei nosso senhor- : tomão para querque ao ,governador José Ignacio Borges e prendeI-o.
o co~leglO ; eslava ahi um filho de O. Cathariaa qu~ apenas
(( Na BalHa não tiverão igual sorle; porque o emissario,
ou VIO ,aq~ellas palavras quiz malar esse commandante, o que lev~u as cartas, foi o padre José tgnacio Roma: seguia
qual luglO, e a sua tropa.
por Sermhaem, Alogôa e Penedo, e foi logo prégando e es{( De noite soc.egárão os tiros, e não se gritou mais. ~alhando procla~ações pela Iibel'dad,e conlra Sua MagesPela manha do d;a 7 coutinuárão até ás oito horas: então tade. O co~de d Arcos de logo aVI ado, quando passa
~oneu pelas ruas 11m ajudante da artilharia, gritando para a Babia é preso e morto~_ mas não declarou os
as patrulhas, que não matassem mais, que estava a tena ,ornes das pessoas par~ quem lao sessenta cartas que
entregue e em paz. Eu então ainda que com mnito evo~ se!11 no~e, mas asslgnadas por Domingos Martins, e o
,medo, me embarquei para o i'oço onde acbei todos pr~vlsono. Sa~ q~atro os d? governo: o padre João Ribeiro
chorando; .o frei Miguel animando-~s, o qual apenas se pala, o eccleslaslIco, Oomll1gos, José Marlin~ para o comtOCOI1 a ,reDat~, s~lJio do mosteiro a pé, e foi razer m~rclO" Man~l Co~rê~ ~e Ar,aujo para a agncultura, Dr.
companhia ás Irmas e sobrinhos. Soube então lá que Jo.é L~IZ palíl o judlelal. Fizeram governador das armas
foi o caso, Avisárão ao governador da, eoUjuraçã~ que a Donl1n~os Theotonio, coronel d'arLilharia a José de
estava determinada, e derão os nomes dos trahidores Banos Lima, chamado Leão Coroado, e da infantaria,
todos pedreiros livres. Souberão que estava preparad~ ao Pedroso; para con~elheiros o Dr. Bernardo, o
a sC~1!a para a_cclamação; instárão com elle até por cartas Dr. Caldas, o, p',"dr~ Miguel, mestre de rhelorica, o
ano~lImas. Elle per~urbou-se, e não soube Jazer o qúe padre- Pe..dro ~enorlO ~ourbo~ (que teve a vaidade
devia; porque haVia de mandar primeiro prender aos de se nao aSSlgnar malS senao Wasthon), governador
capitães da arlilharia e infantaria cada um em suas de armas, e os dous coroneis. Chamárão uma vez ao
casas, por officia~s milicianosarm~dos; depois aos pai- ~r. ~oraes('), e,como disse, que aquillo era uma bor-.
sano~, e embarcai-os presos para o nio- Estava tudo aca- lac!ic\I'a ~ atre~lIllento grande que havia 4e 'causar
b~do..Não ~ez assim. Convocou conselho, que fez com mUlta lagnma, nao o c!lamárão m.ais. Esquecia-mi) dizer
o~ brlgad~lros chefe d'artilharia- e chefe de infanlaria qu~ o, deteslavel 9uvldor AutOlllO Carlos era um dos
o Gon,çalo Marinho, Perez e o secretario José uarlos' _pnmelros conselheIros, .e o mais atrevido contra Sua
e <:.relO ql1e José UobcJ'to, Apresenta-lhe a relação do~ Magesta~e O!s proclamações que imprimio. Hasparão as
conJurado~, e votão logo sobre os castigos que se lhes CO,!·~!S, tlrál'~~ os quadl'os de ~uas Magestades, e fordeVIa daI, m,esmo em Pernambuco, uns com veneno, D?,,~ao band~lI a cl~amada republicana. Era um quadro di·
ou~ros assassmados mesmo na sala; Que illconsiderados Vldldo ao melO horizontalmente; a parte de-cima em campo
e lllegae: volos; dizem que se achlÍr~o os votos, e qu~ azu,l esc,uro, uma ~!lrella em cima, e um arco iris: e
~ó o ~elez e .José Ro~erto fO'l'ão do voto de serem. por ,baiXO, o sol, n,~o sei s~, p,.?ndo-se ou se nascendo,
yeja Vmc~. que dia escolnêrao para benl!er estas bano '
I ~metlldos ao RIO de Janeiro. Alexandre Thomaz. ajudante
d ~rdens tambem deu voto de assassinio. Este conselho delras, pllLh~am~nte com aOS tropas postadas, religiões,
fOI rel'~l~.?o aos conjurados. Acautelão-se os ti'artilharia sacerdotcs, vlgarlOs, camaras, erarios, alfandega, etc,
e mUDlClao clandestinamente as suas companhias. \\Janela (e~cepto, eu" que,~talldo no Recife não appareci lá),
o govern~ ordem ao quartel para que no dia 6 se achassem 101 o dIa, qUll1ta-felra dc Endoellças de manhd. Quem
e~ lJa~aclO! taes e td.es officiaes pela uma hora da tarde, fez a pratica e benzeu, foi o 01'. Bernardo, o qual fez
E me.1O d~a, !l)a~da prender Domingos José Martins, jUl'~r a todos ~e )tlelhos, com a m,ão direita levantada
o padle Joao RibeIro, o Antonio Cabugá, o eirurgião Pei- pOI. lodos, ~elender aquella bandeIra, e n'o fim disso
xoto, etc. Chega a hora, não apparecêrão os taes omciaes -\'lva a p,at:la, a nossa religião (mas não esplieou se
ma?da o ~eneral, prendei-os pelo chefe d'arlilharia An~ ~!'a ~,clJ!'I~ta) e mOrra a tira~nia rcnl. Disserão todos,
tODlO Joaql1lll1: vaI este prende Oomin<Tos Theotonio o vIva. locamo-se os zubumbas e ll1strumentos bellicos com
q~al se recolhe ás Cinco Pontas, prendtao José de Ba;ros gra~de applauso, e yierão todos acompanhar o provisorio
Llfna, chamad~ Leão Coroado, este resiste e mata aqUl para o co![eglO~ que foi quando vi a grande quano chefe. Vem dISSO para o palacio, olferece-se Alexandre tldade de cleJ'lg~s, lr~des e a camara, ele. Grandes
Thomaz ajudante d'ordens; vai encontl'a-se com o Pedroso h~re..ges; mostrárao bem que erão pedl'eit'os livres,DesestraDha,Lh~ desobedieacia, porém elle manda-lhe atirar; v~árao a, tanlos fieis da comn1ll~lhão geral <!.e um dia
cahe no chao, então o atrave~sa com a espada e o mata. t,IO saglado, e ellcs p,r0mplos a Irem. Entrúl'110 tambem
Manda, lo~o tocar a rebate; ajuntão-se as tropas caminhãO a fuzer um novo codlgo, cUJos capitulos publicárão na
os ~rtllhell'os . uns para. o Brum, oulros para o erario;
so\lao-se Domwgos MartlDS,.Domingos Theotollio, Cabugá,
n O lexicographo Antonio de Mornes e Sill'a.
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cidade, em Igarassú e no Recife nas janellas da camara,
onde apenas se ajuntárão os socios pedreiros livres, e
alguns capote3. Quando elles estaviLO com este enthusiasmo'
e roubando o erado, em grosso, appareceu a noticia de que as Alagôas se Linha levantado, o Penedo,
o BonHo, S. Antão, Páo do Alho, d'ahi até a Parahyba, e Rio-Grande, onde linbão assassinado o André
d'Albuquerque. e todos levantárilo bandeira real, e se
puzerão em armas contra o provisorio. D'ahi a poucos
dias apparece 11m bloqueio. Esló.d Gervasio com o seu
navio carregado para a America Ingleza, afim de ir buscar
armamento com o dinheiro que tinha mandado adiante
pelo mulato cabugá, que foi enviado do provisorio para
. lJedir .anxilio e oITerecer aos commerciautes americanos por 20 a1mos os generos de Pernambuco livres
de direitos, e receber os seus, e para issso levou tambem do l'rario ao que se julga para mais de 500,000
cruzados, e logrou os ladrões. Gel'l'asio, apenas vio o bloqueio, descarregou o navio.
.
« Ficamos portanlo bloqueados, por mar e por terra:
ferveu a fome mais do que d'antes; porque o que tinha
entrado antes do bloqueio era só para a tropa. Ah, meu
compadre, que necessidades se padecêrãO! O provisorio
é verdade que mandou logo ordem para Ee plantar mandioca, feijão, m~Jho e arroz, e com eITeito todos plantárrtoj
mas isto foi em Marco, e como havia de haver em Abl'i!
farinha? Como a ha de haver ainda agora? Para os meus
não mOITerem de fome cheguei a comprar por emp~nhos
a 16S e a i8S o alqueire. '
(I Considere isto bem, e veja o estado a que estarei reduzido. Vendo-se, pois, os provisorios cercados, resolvem
ir atacar a Alagoas, quando e la já tinha pedido polvRra,
bala e peças ao cende dos Arcos, e este promptamen~e
a soccorreu com tudo,
(I Vão primeiro á Ulinguinha, mas abi achiio gente de
Ipojuca, Escada e Sanlo Anião, que, sem peÇl\s e sómente
com espingardas, caLanas e f1exas, lhe fizerão lal eslrago,
que poucos escapárão. Exasperão com este acontecimenlo
e propoem ir li Ipojuca, onde.já se achava o exercito com
200 artilheiros da Babia, e ao mesmo tempo combaler o
PAo do Alho, e em ambas as partes forão derrolados inteiramenle, e lá morreu um filho do Suassuna; prenclêrão
a Domingos José Marlins, o filho de !\lanoel Caetano de
Almeida, o Wasthon.
« Emfim, ficárão Sem mais recurso para cambaler, apezar de terem levado comsigo os ell.cravos, que apanhárão á força, e outros que se olferecêrrto com a promessa
da alforria, de sorte que já não servião pelas ruas senão
negl'as j cada um escondia os seus escravos. A felicidade
promellida pelo provisorio chegou a este estado deplorave!.
« Nestes termos mandão pI'imeira capitulação ao bloqueio, muito atrevida, e foi que ficijsse o provisorio governando debaixo da IJandeira real, mas que Sua l\I~ges
tade nãp havia de mandar governadores nem minislros.
Deitárão pelo portaló fóra o mensageiro. Foi segunda que
deixassem sahir os cabeças coro mobilia, e o mais que
quizessem em um navio, o qual faria viagem para o porto
que lhes parecesse, e enlão entregarião a lerra a Sua
lIiagestade.
« Veio resposta que Sua Mageslade perdoava á tropa,
entregando-se a bordo os cabeças aliás se passaria tud{) ,\
espada e se arrasaria o Recife. Com esta resolução fazem
conclave e determinão,o seguinle: matar ao marechal,
brigadeiros José Ignacio Borges, João da Silva Rego e outros, que elles tinhão presos nas Cinco Pontas, passar á
espada a todo o europeu, lançar fogo ás fortalezas e ao
Recife lodo, e depois fugirem pela terra dentro com trop-a
e artilharia.
« Quando, porém, quizerão dar principio á crueldade
chega-lhe aviso de que o exercito do sul já se achava na
ponte dos Carvalhos, e se vinha estendendo pelo mato
para fazerem cerco; eis que resolvem apromptar a toda a
pressa carros e cavallos; carregão os cofres, algumas pe·
ças, e munições de guerra e bocca, e da Soledade, on(le
estavão, marchão para a cidade, onde dormirão ;-sah.em
dahi, caminhão para o Fragoso.
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( Apenas a.manhece~ o dia, que souberão da fuga, o
povo que haVia no ReCIfe, e parte da tropa que não quiz
acompa-nhar os traidores, e a mal'uja, sahio tudo pelas
ruas com bandeiras reaes arvoradas, gritando-Viva el-rei
de Portugal e do Brasill Viva o SI'. D. João VII-Até mulheres brancas, pardas, negras, com SUas bandeiras a grilarem-Viva o nosso rei-todos a cholmem de ale~ria
abraçando-se uns aos outros, dando-se os paraberis d~
restaura~ão j 'clpparecêrãerquadros do nosso soberano nas
mãos, ao a110 j ajoelhavão lodos e gritavão:- Viva, viva o
nosso rei!
FOI'âo ás forlalezas, despedaçárão os tmpos próvisorios
e al'vorál'ão as bandeiras reaes; veió José Roberto entre
estas ar.clamações pa·ra o collegio, arrombáriio a porIa, subirão á mexiriqucira, ond.e se pôz um quadl'O de Sua Mageslade (nole bem que signal de amor e de saudade);
apenas eJle apparece ajoelha tad o aqueJle povo, que era
mais de 3,000 pessoas, e gritão torTos á uma voz-Viva o
nosso I'ei-e atirão os chapéos para o ar. Fazia chorar de
goslo vêr o povo que foi concorrendo ao largo de Palacio
a vê!' o ~eu soberano', e a veneração, respeito e -amor com
que se porlavão quando o avislavão.
« Foi enlão' que o chefe do bloqueio saleou em terra
com parle da sua gente, e no dia seguinte fot que enlrou
o exercito, e logo marchou a tropa de caboclos all'az dos
fugitivos. O padre João Ribeiro, no Paulisla, énforcou-se j
cOl'lárão-Ibe a cabeça, veio para o Recife e lá está no pelourinho; veio preso o nosso vigario e feu irmão padre
Antonio, e esle na fortaleza tambem se enforcou. Veio o
Pedroso sanguinario, que foi apupado publicamenle, o padre Canf'ca do Carmo, o capitão-mór de Igarassú, irmão
do vigario, o Jacome, \'igario do Recife.
« Prendeu-se o Gervasio, o Dr. Bernúrdo, oDr. Caldas,
o padre Mignel, mestre de rhetorica, e seu irmão vigario
de Saulo Amaro, um 'padre João da Fonceca, que se fez
alferes de guerrilhas, o padre Rezende, o capitão Azevedo,
o capitão João do Rego .J)anlas, o vigario do Gabo, os
qUiles todos já forão para a Bahia; prendeu-se Joaquim
Pires, mas foi para a cadêa; veio preso o atrevido Antonio Garlos, ex-ouvidor de Olinda; lá foi já para a Bahia j
tambem foi o Dr. José Luiz.
« Manoel Corrêa de Araujo, que foi um dos governadores do provisol'io antes de se le\'antar Santo Anlão, mandou a sua familia para lá, e guando veio noticia de que
tinha levantado bandeira pedio Iiceoça aos companheiros
para ir buscar a familia e reduzir aquelles povos. Foi, ficou lá, suslentou a tropa um mez e creio- que ficou#livre
por esta acção. O Suassuna Luiz foi fino; communicou-se
sempre com o chefe do bloqueio e o marechal de exercito; levava gente, mas nunca batalhou. O morgado do
Cabo lamuem já fOI para a BalJia.
« Emfim, lem fervido os sequestros; ficão muitas fa·
milias perdidas para sempre, e tudo se de\'e a Martins,
Dourado, Alllonio Carlos B>ao capitão-mór Suassuna. Os
cabras, mulatos e crioulos, andavão tão atrevidos, que dizião eramos todos iguaes, e não havião de caEar senão
com brancas das melhores; Domingos José Mal'tins andava de braço dado com elles, armados de bacamartes,
pistolas e espada núa. Tem-me, porém, regalado o chefe
do bloqueio Rodrigo José, porque tem levado na grade da
cadêa 300, 400, õOO açoiles, mulalos forros e crioulos, alé
aquelles a quem o provisorio fez offlcwes. AncIão muito
murchos agora j já [irão o chapéo aos brancos, e nas ruas
apertadas passão para o meio para deixar pas ar os brancos. Já llão se persuadem que hão de casar com senhoras
brancas.
« Meu compadre, se Vmcê. cá estivesse era maltralado e
preso. Vmcê. não os supporlava. Se chegasse a "mcê. um
cabra com o chapéo na cabeça, e bater-lhe no ·hombro, e
dizer-1.4e: - Adeus, patriota: como estais? dai cá tabaco;
ora tomai do meu-como fez um captivo'do Braderodus ao
ouvidor AITonso j porém já se regalou com 501> açoites na
cadêa.
« Tinhão tal odio os do provisorio a Sua l\lagestade,
que até não podião vêr os habitos das orclens militares, e
assentavão que quem andava com elles era realista j an(lavamos tremendo, até que fomos avisados de que era-
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a bandeira da independencia e o consegui~, tena?
mo~ assassinados; enLão Lodos se escondêrão. Finalmente Pernambuco
era um vexame geral em Ludo; até se ~as~ou ordem para nisto grande parte a fraqueza do ge~eral ~aetano Pmto. F.u!
se eVaCllarem as familias que se refuglárao no poço, por
paLrnlbas de guerrilhas, a pé m~mo, .e enLre bayonetas
e bacamartes. Veja que susLo nao tena! Quo desgraças
não succederião !
(( PermitHo Deo-s, por intercessão da Se~hora da Sa~de,
qUlfnão se executou esta ordell?' pOTque
passa.da ; Immediatamente cuidárão em fuglr, pelo aVise que LlveJao d~
approximação do exe!~ito. Fez:-se, ~ortanL, ~ l~ma festa ê~
Senhora no dia do Espmto-San!o; pregou Fi. Miguel quasl
de repente.
- fi (( Os boLicarios, cirurgiões, sangrado~~s, nao Izerao
mais conta de mim; quando eu passava nao-se e .cham~
vJio-me-delegado que Deos haja ;-aLé o~_barbelros n~o
me quizerão mais fazer a bar?a ; respondia? que estavao
occupados no serviço da paLl'la i vIl!-me ?bl'lg~~o a. faz~r
a mim mesmoa barba. Andavao o medico Buto e o l\1Lra,nda em compeLe'ncia COjll o provis~rio, como filh?S da
terra, qual haviade ser nomea,do phy,slco:-mór._O Pelx?~Q
era o cirt,ugião-mór da repubhca e exerCito; nao quel'lao
._..,.
eupopeu em cargo publico..
(( Agora, meu compadre, e a occaSlêlO mais pi oplla
para se fazei' uma boa camara; nada de lhe-ga-lhés. Eu
já pedi a Vmcê. que queria ser. vereador c que se fizesse
tambem ao Mariz' fallei no Lmz de Castro, mas este r~
euou a respeito da ~onta; teve medo d.o juiz de fóra; seja
o terceiro vereador Antonio José Pues e procurador o
Jllesmo Luiz de Castro Costa. Acamara dêve represenLar
m,uita cousa a Sua 'MagesLade, e por isso devem os verea·
llores ser capazes.
II OS se,us filhos sei que estão bons. EsLá preso o seu
amigo Sá; ignoro a verdadeira causa: esLeve carregado
de ferros na enxovia.
.
(( Tenho sido exLenso, e muittl mais Linha que dizer;
fig,ue para ouLra occasião. Seu compadre c amigo-João
Lopes Cardoso Machado.
tI P. S. Fiz um papel para Sua Magestade em nome
dps pemambueanos; elle vai-se' assignai': h\ saberá
deite. II

!OI

Carta de Antonio Carlos a José Bonifacio.

« Meu bom irmão e amigo.-1'endo recebido a ultimlf carta
tua em vesperas de Qorreição não respondi logo, guardando
para quando viessé; mas como fui chamado antes de findar a
correição agora õ faço. Eu conlava de mandar alguma cou,5a á
- minha pobre amiga D. Luiza; mas a sorte, que é mmha
ad.versa, faz gorar toda. llS minhas idéas. Eis-me de novo sem
meios certos de subsistencia.
« .A revolução de Pernambuco'distrahio o meu lugar, e isto
tendo eu só um anno de occupa ,10, e nlIo lendo podido nesse
,tempo fazer mais do que desempenhar-me. Foi um successo
assombroso: cinco ou seis homens destroem n'um instante um
governo estabelecido, e todas as aútoridades se lhe sujeitam sem
du:vidar.
« Eu fui chamado pelo novo governo pi'ovisoriQ, e fui trata<;lo cOm o mai!!r respeito e distincção, pedindo-se--me que tivesse assento entre elles e assistisse ás suas deliberaÇÕes para
os aconselhar, o que até agora tenho feito. As tropas mostrão
zelo, e todas têm jurado defender a causa da liberdade, e não
se sujeitarem mais ao poder real; se alguns animas vacillão, o
geral é aferrado á nova ordem.
_
« Vai a ser convocada a assembléa c':lDstituinte, e interinamente ha um governo de cinco membros e um conselho de governo. Forão destruidos os juizes de fóra e ouvidores, e ficou
tudo devol vida aos juizes ardina rios, e para ultima instancia
a um coJJegio supremo de íustiça. Tem-se abolid.o alguns impostos dos mllis onerosos e trabalha-se muito em põrem ·se n'um
pé ae defesa respeitavel.
( Eis-me, portanto, separado dos meus, visto os dous partidos em que nos achamos alistados, o que me custa. A lista civil
tem sido mal- paga, que é o mesmo que dizer-te que estou pobre. Adeus; recommendlí-me á tua familia, e recebe o coração
de te • irmão e amigo.-Antonio Carlos Ribeiro de Andrada
Machado e Silva.
« Pernamb\lco, 14 de Abril de 1817. »
Carta de Antonio Carlos a lJIa1'tim Franc'Ísco.

« Martim.-Já

saberás ,a estas horas o successo de Pernambuco. No dia 5 do corrente, estando eu de correição, levantou

.

chamado pelo novo governo e cheguei no dia 9, e tenho asSIstido á mór parte dos conselhos..
'
( Este successo tem sido mUlto applaudldo por todo o pov.o ;
eu tenho, porém, um grande desgosto com eJJ~, que ~ o nos vêrmos separados, talvez para semp~e. O destmo assim o quer:
que remedia! Par~cularcs e autondades, tudo, têm reconhecido o novo governo e a fórma repu.blicana. Particip,8, ~ nossa
mãi estas noticias; tem, porém, CUidado em tranqullhsa-la a
meu respeito. Tu bem sa~es quanto geilo é. preciso para q\le
estas novas a não acabem, Visto a sua grande Idade.
'
« Adeus' saudades aos amigos Mariano, Belchior e Rodrigues. Pern'ambuco, 29 de Março. Sou teu irmão € amigo-Antonio Carlos.
« P. S. Acabo de vir do con.selho. a~som~rado de vêr a immensa tropa que baixa do iQtenor: hajá illalS de 6,000 homens
de tropa regular, e deve montar a ,cem, o que com as milicias e ordenanças formará um exerCito de 30.000. O systelPa
de administração de justiça está se reformando; as.ouvidorills
vão abaixo eu..... perdendo o meu lugar, al.ém do fiSCO de tI.erder o omeio que tenho em S. Paulo. Smto, mas tenho paciencia. Dá-me noticias tuas. »

Carla de Lui;; Paulino ao conde da Ba1·ca.

« lilm. é Exm. Sr.-Tive a honra de dirigir a V. Ex. um
omcio, com data de-22 do corrente, e julgando do meu estreito
dever participar a V. Ex:. tudo o que o ~eu general reFeriria
se ja houvesse chegado a este porto, contmúo a ter esta bonm
para fazer chegar ao conhecimentO .de V. Ex. tudo o que chega ao meu relativamente a Pernambuco,
« No meu referido officio eu dizia como eslavamos sem noticias algumas daquella terra e das capitanias que lhe estão ao
norte; chegando, porém, no mesmo dia 22,.á noite, dous ~a
vios mandados pelo commandante do ~loquelO, nos quaes vlerão varias individ,uos, que pudeIão fugIr de Pern~mbuco, procurei por inqueriç1les a estes colher algum conb~cl!Dento do estado dos rebeldes e daquellas cousas; pobres CalXelrOS, porém,
que, dominados de fidelidade e receioso~ da tyrannia dos barbaros insurgentes, só cogitavão dos meIOs da fuga, não são os
que podem responder com mais conh~cim~nto do facto e ,com
mais critica' d'entre estes o que achei maIS coherente fOI um
caixeÍi'o de 'Elias Coelho Cilltra, negociante pode~oso de P.eTnambuco, o qual pOde retirar-se no mesmo fatal dia da insurreição.
•
« Deste, bem como dos oul~os todos em geral, colhi-que os
cheFes da insurreição recorrem Já á força e ás ameaças para haverem gente que torne as armas, Gomo se vê do facto de leyarem sem' armas a um campo o regimento de milícias, denominado dos Nobres,'mettendo-o entre força armada e entr!l peças de artilharia para ti rarem delle gente para a tropa de llnba,
o que elfectuárão, tirando apenas 50 homens, e contavão de tirar da mesma fórma gent~ dos ~ut~os corpos milicianos nos dia
sEl"uintes ao da fuga do dito caIxeiro
71 Perguntado sobre o numero .de t~opa que os insurgentes
têm, não satisFaz nem po~ approxlmaçl!0' e portanto fica'!los a
tirar illações do que elle diZ, e é que os Insurgentes tratãrao de
formal' mais quatro corpos p~gos, entl:e o~ quaes um regimento
de cava laria, mas ~ue todos estes l1nhll:0 pou~a gente: que o
regimento de lnfantal'la, chamado,do ReCIFe, tena 800 homen ,
e que o de artilharia estaria na m.esma força (isto é certament
muito exagerado, não de proposlto, mas por engodo e faUa de
conbecimentos de tropa) ; que a força maior que se acba destacada, principalmente no Cabo, era de artilharia; que no .regi·
menta dos Henriques tinbão muita confiança, e que estes se
mostra vão os mais elfectivos daquelle criminoso governo; que
o Martins, tendo formado ultimamente um corpo de 300 negros quasi todos escravos que para este fim tirárão aos senhores 'e com ai"uma força mais tinba sabido para fóra, publicando
qu~- marcha;ia a ajuntar-se com a força que estava no Cabo
para baterem os nossos, que se achão.em Serinhã i que este sa·
hira com 4 peças, e -que pOr ve~es tinh~)á sabido artilharia
para o Cabo, do que elle.... dia estal'lao lá 6 peças; que
Domingos Tbeotonio tinha o seu quartel general no campo da
Boa-Vista, aonde estava um parque de 8 boccas de fogo,'e que
pc.... alli tinbão feito algumas obras.
'
( Dizem todos os ditos fugidos qne os cLJ efes dos malvados
ora animão o povo com esperanças'de triumpho, ora se mostrão agitados e dispondo-se para uma !lefesa desesperada,
ameaçando e aterrando todos os que desfallecerem na sua empreza.
"
, ,
« Assegurão mais todos que os espll'ltos dos povos do campo
não forão fascinados, e que quasi tudo para o.centro do \la.iz
esta pela causa de el-rei nosso senha,.. e se e cer~a a pnsao
pelos paisanos de Páo d'Albo de um taL .Correa AraUJO, um d,os
-da intrusa governança, o qual por alll pas,s~va para a sua lamilia, habitante de um engenho naquellcs SItias, esta vtsto que
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a corrupção dos pernambucanos a p~uca distancia se estende aquelles que s~ }nt!tulão fieis vassalJos ; em principios do mf?Z
po r aquelle l a a o . ,
d't
.'
de Març.o, partlC!pel a Vossa Magc.stade o que estava a acon'e« A respeito de mantimentos me respondeu o I o caIxeIro ceI'; mfellzmente nenhuma ~em ido á régia mão de Vossa Maque não tinhão por ol'a falta, independ~nt~ de qualguer cousa gesta~e, pO~'que todas têm SIdo sorprebendidas, e ultimamente
úe de terra houvessem daquelle ~erntono, que amda geme a ultima fOI aberta em casa de um medico Amaro Baptista ~
~ebaixo
da sua oppressão, porque nas.ves~eras da r~voluçào enviada a um dos traidores pedreiros livres e deputado do c~n:
f nhão eetrado naquelle porto 22.,000 alqueIres de fannha, al- gresso.
de Pernambuco, que correspondem, pouco mais ou me« l:!enhor, fui con vidado ha muito para entrar no infernal
nós a 50.000 alqueires desta cida~e.
.', _
conlolO e plano da sublevação J?ernHm~ucal e bahianal, i'eunin. «' Emquanto a armas, pude collIgir que alDda tlDhao, apezar do-sll'para a lIberdade e conquISta proJectada; consenti só com
do terem mandado tnuitas para a Parabyba; comtudo ml\nda- o esplfJto ele ~aber; IDdagar e man!festar a Vossa Magestade,
vão actualmente fazer grande quantidade de chuços. Emquanlo como o fiz em temJ?O, para com mUlta facildade Vossa Magesji.O que se passava nas capitanias ao norte de Pe!'nambucoCna~~ tade, corlar 6 .astuclOso veneno: a correspondenqia, Senbor,
dizem positivamenle, e apenas contão ter ouvIdo. que o eala, contlDúa: e~ Já me acho escç>ndldo, porque-a minha vida pe.
se armava pela boa causa, e que o goyernador dalll üzera pr~n- nga aos traIdores por ter faltado ao que prometti em uma asder o ouvidor, e que igualmente haVIa u~ boato de que o .RIO- ~embléa, que se. fez na loja principal, de que se compoem tres
Grande do Norte estava contra-revolucIOnado, e que Ja lá mglezes dos maIs poderosos desta cidade, o barão de S. Loutremulava a nossa real bandeira; mas não dão esta notICIa como renço, um frade FI'. Josíi de S. Jacintho Mavignier, pernambúconfirmada.
, h' . d
é
cano e prégado de Vossa Mageslade, um pernambucano irmão
(( Isto é quanto pude alcançar das mm as III agaçoes:, na- do ouvidor da vilJa do Sabará, Gama, contador da faZ~lljia de
tural que o IlIm. e E'Xm. Sr. conde dos Ar~os pel~s officlOS do Pernambuco.Ludgero da Paz, que aquI se acba, um vigario que
commandanto do bluqueio saiba mUIto maiS, ,assim co~o por m?l'a em casa deste, mais do~s pernambucanos que lhes nã<J
ofllcios, que Já devera ter do marechal ~oaqUlm de Mel,o! do seIos nomes, dous commerClantes POl'tuguezcs desta cidade,
qual tudo quanto sei é que se acha em S~rmhã, q~e tem cOll'es- corl'~spondcnte uI!! da Bahla,. outro de Pernambuco, todos subpondencia com o bloqueio'" e que pedira e o~tlvera do chefe mettldos aos aU~~ICios do traldo~ barào de S Lourenço; quem
deste 30 artilheiros: não sei se tem algum projecto de ataque engrossa a ,comitiva: o frade dito correspondente do n. 16, o'
ou de defesa; para o primeiro caso não o posso suppôr, e, para contador da rea~ junta d~ faze~da do n. 24, ha. mai? tres pero segundo hào se tem figurado que esteja em ooc:essldade nambucanos aquI, que nao seIOS nomes; eu dizia dous, sãe
disso. Deos guarde a V. Ex. Bahia,24 de Maio de 1817.-1I1m. tres: um é militar, e um F. Cavalcante.
e Exm. Sr. conde da Barca. »
,
cc O 'ouvidor, que alli !Di, Clemenle Ferreira França, que
( Ülin. Sr. tenenle Domingos Theotonio Jorge.,- Tive a aqui é desclIllbargador da relação, é o fiscal e quem sentencea
honra de receber noticias de Vmcê., dadas porescrlpto~ de s~ para a punição dos delictos da convenção, aqui, o barãode
ter recolhido a salvamento ao seu-àest,acamento, e estimarei S. Lourenço aomo caixa e protector á&sommas, e planisla do
qúe lo"rasse saude e fizesse boa harmonl.a com os seus co~pa- novo plano plOj\lclado a bem da revolução; outros emissarlos, ,
nheiro~ para gosto e satisfaçào do SI'. tl~, p~rentes e amigos. outros agentes para os tralos da convenção: está, Senhor, tudo
As mol~stias têm alliviado a muitos da pl'lvaçao da Vida, e ou- perdido; Vossa Mageslade fica reduzido, segundo o projecto e
tros com ellas vivem mortifica~os, como e~;. porém entre"todos titulo que lhe querem dar-o João de Braganba; _ o que di"o
os incommodos desejo aos brasl~elro~ patnclOs e compatuolas, a Vossa Magestade é que elles engrossão o seu projecto faccin~
muitas felicidades já que por mim nao Ibes posso fazer ~em a!- roso: os presos faccinorosos da traição achão-se abundante·gum. Queira, por me fazer mercê, dar reco~mendaçoesml- mente soccorridos e protegidos abundantemente, segundo os
nhas ao Illm. Sr. commandanle.
capitulos da seita.
_
« Deos guarde a Vmcê. muitos annos. Recife, 12 de. No- c( Ainda hontem por minha-mão passou certo papel, e con.
vembro de 1809. De Vmcê. fiel venerador e amante cnado. venci-me de que elles vencem ou. mais tarde ou mais cedo;
- -Francisco Carneiro do Rosario. »
oxalá que eu o pudesse fazer vêr a Vossa Magestade, o qual es« nim. Sr.-Agora mesmo acabo de ~eceber as dua~ certi-' tará a esta hora em poder do traidor Targini, como deputado
dões inclusas, que mandei extrahir dos IIvros.da vedona e da maior, e protector da assembléa e congresso da liberdade assecretaria da junta da real fazenda desta capltama, com a~ quae~ pirada (este é o titulo).
c( Não admira, Senhor, os inglf:zes como estrangeiros; adcuido eu não se satisfazerem todos os qu~sltos do, o.fliclO .do
V. S. de 14 do mez passado; nem tenbo podld,! adq~1l'Ir malO- mira os Pol'tuguezes, que tanto se prezão de leaes, e estes eleres luzes da marcha que seguirão os revoluClonanos. P?rque vados a dignidades e honras: o frade ditO pernambucano feito
elles não tinhão methodl> nem ordem; variavão todos os dias de prégador de Vossa Magestade, mas sem religião, concubinado
nomeações, de projectos e ~edidas, sem que fizessem a~sentos publicamente em sua moradia, com tres filhos, e com·o maior
nem tivessem livros de regIstros; por~nto ~o.ovnbeClmento escandalo que dá·á visinllança, como Vossa Magestade sEl);lOdevasso a que V. S. está procedendo maIs faCIlmente se pode- derá informar: não se devia, portanto, esperar del1e senão a
ráõ pôr em toda a luz aquelles m!!smos quesItos.
traição, este fralte Mavignier, defensor dos patriotas faccinoro« Deos guarde a V. S. ReCIfe, 4 de Novembro de 1817.- sos nos lugares mais publicos.
Illm. Sr. Bernardo Teixeira Coutinho Alvares de Carvalho.
« Ah! soberano Senhor, Vossa Magestade ouvindo o con-Luiz do Rego Barreto. »
trario está muito, muito enganado; a bondade summll -le Vossa
, Magestade é que perde o seu vasto reino: o contad"r da real
Denuncias da 1'evolução de Pernambuco, documentos,on- fazenda de Pernambuco, que é aqui residente, outro partidjst~
ginaes existentes no gabinete de Thomaz Antomo de e emissario para Bento José da Costa, commerciante grosso de.
Villanova Portugal-iSl7.
Pernambuco, por via de um sobrinho. que é o guarda-livros do
dito CosIa em Pernambuco, o qual foi de~acbado ha pouco
« E' de muita imporlancia esta denuncia ;. precisa que S,ua dias por Vossa Magestade no seu ora rio, por patrocinio do
Ma~estade a veja, porém que a não confie de nmguem :. se. pTl~- traidor barão de S. Lourenço, que por todos os principios enciplar a devassa amanhã Dão terá perigo nenhum, pOIS fICa 1I- grossa a maledicencia e traição contra a pessoa de Vossa lIIarado o extracto e tudO' se fará supitar.
gestade e seus direitos; o frad~ para um traidor revÇllu?ionJl« O lI.ue é necessario é que Sua Magestade tome a sua ener- rio, SI u cunhado em Pernambuco, Alexanre Lopes Ribeiro; o
gia, primeiro que tudo pal'a quem lhe está demoran.do os ?e- Gama para com o revoluciona rio Paes, alli patriota: este Gama
cretos, depois para qqem lhe e~tá dando cons~lhos.llIusonos. aqui reside em' casa do dito traidor frade Magvinier.
(( Vossa Magestade está com os seus regios cabedaes ha
Sua Mageslade precisa nesta cl'l~e sa~var·~e a SI e a. nós tOdos,
nào deixar demorar nada, não deixar IIJudlr opêraçao nem de- muito tempo sustentando esta aleivosissima traição, i pelo, seu
terminação alguma.
_
erario se esgotão, quer de lá, quer d~qui, as sommas preCisas,
« Muito se telI\ discorrido contra o conde dos Arcos ; n~o ba e Vossa Ma"estade tão enganado com esles vassallos traidores,
melhor evidencia do que esta, em que as palavras moslrao os que o estão -:endendo a cada passo, as negociaç~es cavilos~s do
' sentimenios do coração. O cQl,lde dos Arcos tem ~bradu como seu era rio são as mais escandalosas com os IDglezes e amda
heroe; se Sua Magesta,de continuar a sua euergla no mesmo com portuguezes; o seu leal povo muito 'desgostoso se vê: este
tom, aqui, está salvo.
,
vassaJlo, que, com as suas risotas, engana a Voss~ Magestade.
« Uno o meu parecer ao da denuncia nas palavras: - cUl.de é o chefe dos trairiores o barão de S. Lourenço, Já ~oubando
Vossa Magestade aqui. e mande já, j,â, o exercito, que lhe aVIsa claramente e sem o menor temor, já extorquindo os_cabeda~
quem sabe de_ tudo, e é fiel e h'Jmllde vassa!lo.-ThoOlaz An- re"ios -de Vossa Ma"estade, não só aqui, como pela sua a~tol'ltonio. )
dade esgotando os "das capita~ias, razend~ talvez capaCItaI.:.a
Vossa .Mageslade -de bom servidor, Já IlludlDdo os que cercao
Cartas anonymas de cZemmcias.
a Vossa Ma"eslade em diversos empregos (porque todos dellH
cc Senhor.-São com esta quatro vezes quê tenh? fd~ vêr a dependem p~lo que a si tem arrogado), ser elle muito activo,
Vossa lIIagestade o como está Vossa JllIagestade 11Iudldo pOI' do que eu nada duvido: é o primeiro que veio ao mundo com
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melhor vil'eza para enganar a Vossa Magestade e furtar (isto é
constante até nas nações as mais remotas), e se Vos-a Magestade duvida indague, lÔa os papeis publicas, já pOrLuguezijs,]'i
estrangeiros, que mencionão factos vergonhosos, e até fallao
contra Vossa Magestade, porque suppo~m Vossa Magestade saber disto (do que eu duvido) ; o que dIgo a Vossa Magestade é
que o partido aqui dos traidores vai ~ngrossando por est~s
mal vados : soccorros não fallão: a tramola I'ence-se e é venclvel (dizem elles); a vida do magnallimo conde dos Arcos peri"fl; a'morte do maldito padre José 19nacio tem posto em dos.
es"peração a assemblpa, e pretendem já a vingança.
(( Eu vi, Senhor, eu vi a correspondenCla deste obJecto; o
traidor Targini auxilia muito este negocio para a vlOg~nça :
Vossa Ma"estade olhe com mais ciroumspecção; o negocIO Vai
perdido contra o direito de Vo~sa l\lagestac!e: o ~ulcão rebenta e estoura, e talvez sem remedia; a convençao ou partido da assembléa engrossa; o traidor da conspiração aqui bla~ona com muita vivacidade.
(( Este homem, Senhor; este ingrato e seus sequazes inglelIe , com CJuem se acha reunido este pedreiro livre, est~ traidor
l'argiul) autol'is~do para todas as maldades contra o Estado,
este revolucionaria, oxalá fôra vivo Montaury, authenticaria
a Vossa lIJagestade seus aleivosos principias no Ceará, e por
isso o remetteu preso para a cidade de Lisboa, sendo alli es,cri vão da fazenda de Vossa Magestade: este homem, este faccinoroso é o mesll,\o que está autorisado.
"
(( Senhor, não creio o que me dJzem; mas VI, VI, Senhor,
"i um papel que veio por acaso á minha mão, como autht:nlica para mostrar que elle tudo póde; um papel, Senhor, lançado por eHe um despacbo, e por elle rubricado, mandando
pagar urna aI ultada somma do seu erario: pois, Senhor, já" se
via o thesoureiro rubricar papl:Jis que manda a si mesmo pa,gar? Eu não creio que Vossa Magestade tal autoridade lbe concedesse, pOtque, nunCll.se vio, e sendo'assim deu Vossa Magestade autoridade para furtar e fazer as ca,'il~sas negociações
que fali com os cabedaes de Vossa Magestade: Isto que annnncio me dizem que succede todos os dias: Vossa Mage tade
póde averiguar, e se o contrario crdisserem conheça esse por
traidor que tal djsse, pois eu vi.
- ( Não chame Vossa Magestade para isto bomens que só
querem a paz; chame um verdadeiro amigo que lhe faUe verdade. Que vergonhosas negoci~çües se não tem feito naquelle
erario e nas capitanias protegid~s, protegidas por este bomem,
com os cabedaes de Vossa Magestade 1 Que escandalo não tem
dado ao seu povo!
( Elle póde, com a autoridade de mandar pagar (ao que lbe
podemos chamar o rejl, póde imaginar, pelas suas negociações,
dividas, e pagamentos imaginarills e phantasticos, e absorver
as rendas do Estado. Que negocia4oes de letras, Senhor, não
têm havido! Que transversões não tem havido com isto contra
os regias alvarás de Vossa Magestade!
( ~eÍlhor, estes factos abuudão por toda a parte e são notarios: tudo está perdido, e com este podl:Jr engrossa o seu parlido revolucionar~o: o vulcão,.lorno a dizer,. Senhor, rebenta
e breve; este homem, diz, tudo póde, eso e11e, e que nada
Vossa Magestade: eUe é o rei, elle o senbor, elle o despota, e
no entanto contra Vossa Ma'gestade!
•
(( Indague, pois, Vossa Magestade um caso ainda ha pouco
acontecidõ de umas mantas, qu'e se pedirão para o exercito que
vai .....pal ~ Pernambuco. Que negociações I Que ladroeira tão
clal;a!, .Iuaes mantas se pedirão do arsenal do exercito: farão compradas pO inglez sacio por laOOO grandes e cortudas ao
meio, e pagas por 2HoOO: ganbou, Senhor, a sociedade ;,:OOOa
para mais, pagas, Senbor, pagas á custa de Vossa !IIagestade;
este facto é publicO"< nunca ebega isto a pi esença de Vossa Magestade; este facto de agora, que e11e parece ou allecta toda a
vivacidade a bem de Vossa Magestade, é portanto o maior dos
traidoles.
cc Como ha de Vossa Magestade ter soldados que o sirvão se
elle pela sua autorid~de passou 22 nomeações a negocio para
22 rapazes, a titulo de pra,ticantes do erario para não serem
presos; isto, Senhor, .não é de fiel vassallo : eu vi, vi, Senhor,
algumas que m'as mostrárão e é publico.
( Os criadós que servem a este traidor, Senhor, sã') pagos á
custa de Vossa Mageslade, com os titulas de contínuos do erario, e neHe nunca apparecêrão para ter exercicio : isto é publico e bastante notorio. As casas aonde mora farão feitas á
custa de Vossa Magestade, fazendo-se ao mesmo tempo o erario e sendo pagas as despezas todas á custa de Vossa Magestade: Senhor, eu offereço minha' cabeça se assim não é tudo
quannto reliro a Vossa Magestade.
( Sa,iba mais Vossa Magestade que este bomem traidor
ma,nda agora para Pernambuco um afilhado seu, official do
erario, F... Suriano, para alli ser empregado talvez em emprego que lhe faça feição ás suas cavilosas negociações da real
fàzenda: este sujeito me dizem ser valido ào barão uo RioSecco, pessoa unida com este traidor barão de S. Lourenço,
CJue diz um não pMe viver sem outro... aqui me calo, Senbor;

talvez, só digo, este elo Rio-Secc) seja - "eu abonaclQr; mas,
Senbor, é suspeito... emfim Vo:;sa 'Magestade é quem paga e o
seu leal povo.
(( Yo_sa Magestade tome as medidas que quizer, que eu tenho feito o meu dever, e peço só a Vossa Magestade, ou deixo
á sua real vontade, e peço para credito da minba verdade Vossa
Magestade indague secretamente sobre todos os factos e roubo,
mas providenciaudo já, já, o não rebentar o vulcão, que talvez
com alguma demora estoure,
(( Eu sinto não pode' ir á presença de Vossa Magestade, que
he mostraria parte do pl~no da traição, e por conhecida letra,
qne se fulmina e se projecta, o que espero succeda pela soltura
em que estão: o que digo a Vossa l\lage_stade é qUI! feliz daquell~s
que passárão deste para o outro mundo. Espero algum dia
apparecer a Vo!'sa l\lagestade e testemunhar tudo quanto tenbo
relatado.-O mais humilde vassallo ...
(( Em 24 de Abril rl,e1817. »
cc (Ningllem possa lêr senão Vossa Magestade) Soberana Se'
nhora.-Ha muito tempo, real Senhora, que el-rei nosso senhor devêm ter um total desengano com o caracter dos inconfidentes ministros em quem tem descançado, e de todo entregue o g9verno do reino! A «aosa que obrigou a toda a real família a abandonar os patrios lares, e os terriveis errei tos que
ao depois produzirão, erão motivos muito bastantes para jámais el-rei nosso senbor perder de vista tanto a sua real conservação, como tia nação j porém como de todo Sua Magestade
se tem entregue a um profundo lelhargo, deixando·se itludir
dos que cooperão para a sua total,perdição e da nação, faz-se
preciso, pois (com bastante magua dos nossos enternecidos corações), annunciar a Vossa Magestade e mostrar com toda a
evidencia .0 imminente perigo em que se acha toda a real família, pois que tem de se ver em mais tristes circuUlstallcias
do que .aqueHas em que se virao quando fprão obrigados a sahlr de Lisboa!
« Ha poucos dias, eal Senhora, que a Europa acaba de ser
o~ tbeatro da mais lastimosa tragedia, e como por ora cessa-~e
]a os actos que puzerão em praxe os oppressores da humamdade, passa a scena para os Estados da America POl'togueza e
Hespanhola, aonde vem el-rei nosso senhor e toda a real fa-'
milia a servir de alvo para emprego de tão,crueis tiros I
.
. cc Os factores de tão extraordina~ ias operações têm machlnado novos projectos, com o terrivel fim de pôr em desordem
este continente, como se vê, ja principiado pelas partes lateraes, tudo afim de introduzirem para o'governo destes Estados
os irmãos de Bonaparte, que se achão nas Americas luglezas,
e ao depois 'tudo ser entregue a Bonaparte, a quem e\les pretendem a poder de forças arrancar da ilha de Santa Helena I
Para o bom exito de tão pernicioso plano ba uma convenção
com todos os Estados que pertencem a esta real corõa, e secretamente com membros de outras nações I
(( Os ministros de maior autoridade, os do estado ecclesiaslico, os chefes de cor(>os militares e todos os subalternos destas
corporações, são os que se conspil'ão contra a real pessoa do
nosso amavel soberano e toda a real familia! El..rei está intei·
ramente illudido com os que estão tramando estes borrares I
E se corpo, que se acha a sahir, tão depl"essa cbegue á Bahia,
logo aquelle Estado se levanta, assim como em Pernambuco, o
que tudo é auxiliado pelos ministros desta cõrte, pois todos
enes são do caracter de um marqucz de Lorna, de um conde
da Ega, de um Bernardino Freire, de um D. Rodrigo e de outros, que não guardarão fidelidade ao seu soberano J
«( Esta corporação não deve de sorte alguma sahir desta
côrte, pois que de tantos modos se acha a real familia em perigo, pois logo que succeda haver desordem formal entre esse
pequeno numero de brancos que ha, logo consequentemente o
graude numero de negros se apossaráõ des~es Estados, assim
como succedeu n'outras partes. A' vista' do que, CaIr, tão clara
verdade, esta dito e mais que se póde dizer, minha real Senhora, é Vossa Magestade revestir-se daquelle valor heroico que
occupou a grande alma da incomparavel rainha a Sra. D. Luiza,
mulhfr do memoravel e Sr. rei U. João IV.
\'< Vossa Magestadjl ainda acode a tempo se souber dirigir as
cousas como deve. pois que ainda ha fieis vassallos, que, para
salvar a real familia e a nação, estão promptos para derramar
até a ultima pinga de sangue, mas isto tudo a tempo, minha
real Senhora. Vossa .Magestade não déve communiear nada
deste segredo a pes~oa alguma, porque das portas de palacio
para dentro niio se acbão senão bomens, que todos elles'são os
q!le se conspirão contra el-rei, e estes são que o hão de prender, assim como outros fizerão a el-rei de França, pois é o que
vem acontecer; e sé el-rei de França soubesse dar a providencia a tempo, nada do que bouve.succederia.
( Vossa Magestade para fazer o que deve é pedir a e1-reque q\ler vêr essa tropa que está a sabir. e logo que tudo esti
ver formado mandar ajuntar os offieiaes para os vér, e assim
que todos estiverem juntos ordenar que todos seJão presos, sem
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excepção do pessoa: isto se enlende com officiaes d~ banda, e
(l Senhor.-Como
muito llUmilde vassallo lenho feilo
nào com officiaes inferiores, porque estes é que h~o de ficar vêr a Vossa Mageslade o esLado miser<lvel em que está
com mandando os seus corpos.
'
Vossa i\lageslade enganado em .tudo, o principalmente no
c( Para melhor exito desta tão imporlante empreza. deve
t
. d P
I
T I
en la parlicipado a
Vossa l\Iaacslade ter instruido o Serunissimo Sr. PnnClpe presen e negocIO e ernam JUco.
D. Pedro, o que deve acompanhar a Vossa l\Iagestade.a cavallo, Vossa i\1agestade já muitas vezos, já pelo administrador
para, logo que se de ordem de prisão a lodoS' os OffiClalJ3, S.:\. do correiL" a quem fui entregue a penullima que escrevi
Real ordenar aos corpos que se acharom presentes que nao a Vossa Milgestade, e ultimamenle ao coronel das ordens
obedeçâo mais a toda a oflicialidade, que por ora se achãode Vussa i\lagestude Francisco ~lanoel ; mas tenho 1)01' fe
cOllstituiçlos nos lugares.
que a Vossa Magestade lIilO tem c11egado ; agora tomo a
« Logo que vão presos, desde o gene~al.nom.eado. alé o ul- neltlJeração de o fazer pelo seu corregedor do crillle, e
timo official, ~ua Alleza ordenará aos offiClacs ltlfeflores, que Deos queira chegue a Vossa )[agestade o que a "assa
ficJrem com mandando os corpos, que cerquem todos os lugad
res de secretarias, aonde se acbão ofliciaes militares e paisaDo~ ~Iagesta e annunGio.
para 0$ prender a todos, assim como todos aquelies que se
cc Senhor soberano, é desgraça que, sendo_ Vossa ~Iaachã·o em serviço de el-rei no paço, que não deve ficar nem gc1Lade om 'soberano lão amavel, se veja tão illudido; .
só um desles homens.
sou obrigado a fazer agora, como \ assa lia fiel, a fazer o
« Vossa l\1agestade deVe fazer vêr ao. Principe Sr. D. Pedro que logo fiz a sim que convidado fui para pntrar na sinaque fsta acção é de grande Importancld, porque Sua Alteza é gaga contra Vossa l\lagestade, seus direitos e dominios de
que vem a succeder n/') real throno, e uma vez que estes ho- Pernambuco.
mens Jevem ao fim o SIlU projecto, e acontecendo o que se vio
E S .
., .
já na França, qúe S. A. Real. não só vom a perde~ a ~p.al CQII 'o,
el1nor, anuul li entrada só com o espirita de satOa, como mesmo a propvia Vida, e quc por estas tao funestas bel' dos factos pl'emeàilados púra communicar a Vossa
consequencias so deve revestir de um valor heroico, e com toda Magestadc, como o fiz logo, .ainda·muito anLes do chegar
a encrgia pl\r em praxe o que aqui se diz, p~rque quando fór a nolicia iufausta.
li Não
admira, Senhor, que ~omponhão esta roda os
na occãsião que se der á execução cs~e projecto, tanto Vossa
Mageslade, como Sua Alteza, acharáo vassallos fieiS que os inglezes dos mais poderoso· desia cidade; admira ser
sailJão dirigirir com muito acerto, e tudo o quanto IDalS sI? vassallos porluguezes, e entre elles Ulll traidor, um Lraid(~va fazer.
d
-'
IJ
d
( Esta tão imtlortante acção fará para sempre época, e os or lao lDgl"UtO, que ) asona e leal e fiel; esLe a quem
heroicos nomes da real pessoa de Vossa Magesta.de, como do Vossa Magestade tem elevado com honras e dignidades;
nosso inclyro PJincipe, virão a fazer a nossa hlstofla mUlto esle que apparece perallte o regia throno de Vossa Mamab cclobrc do quo atç agOl;a tem sido. Todas as nações hão geslade com tanta humilhação e d escaramen to; esLe trai-o
de applaudir uma tão heroica resoluçãO pelo que resulla de dor. e infiel pelos seus enormes.e conhecidos crimes Já ha
uma tão nobre acção: a nossa naçào deverá levantar cstatuas a mutlo que devia ser sepultado d'culre os fieis.
tão excelsos personagens pelo vivo agradccimento em que tol( Senhor,
o traidor barão de. S. Lourenco é o chefe da
dos devem ficar !
.
f
•
« O Serenissimo Principe e Senhor não deve communicar a c~.?JlII'ação ~Imina~~ ha muito: cste. malevolo sem r~1i
nioguem este projecto, porque aquelles de quem se fia s~o os gIUO, sem leI, espmlo revoltos~, umdo com os seus Inque o hão de entregar na occasião de se executar tudo Islo; glezes sequazes, acolheu ha mUito os pernamlJUcanos, e
basta quo Vossa l\1agestade e Sua Alteza üigão, bradando: ( Vas.., correspondia-se para Pernambuco com o thesoureiro da
~allos fieis, yalei-me e acompanhai-me; ». perque logo achdfáõ real junta dalli e"o escrivão <la fazenda, e poderosos per1Dnume~a~els pessoas a seu. favor: aS~lm como, co~ mUlt.a nambucanos, e os existeutes aqui, o conlador da real fapr0'!lptldao, aquelles que dao .!J Stll aVIso de tanta llnpOl- zenda, que aqui se acha a requerer, um frade Fr. José
ta~;IÊj_rei nosso senhor lIão devlJ saber desta heroica acção, de S. Jaeintho i\Iavignier, prégador da igl'eja de ~o~sa i\Iaporque se o souber está tudo perdi<1o; é .vossa Magestade e gestade: este e grande~orresponde~te desl~ lralçao ; um
Sua Alteza o nosso .amavel Principe cingll'-se a quanto eSlá commerclUnte desLa clda<1e, Almeida, vanos pernamlJUdito: Sua Alteza que se lemble do quanto obrou o Sr. rei callos que aqui se aclJão, o ouvidor que I;í foi, França:
D. Pedro I e que siga'Os seus bem fundados projectos, porque este tamnem faz a segunda ao chefe traidor' esLe ne"'opara o fuluro não s? virá a ser acclamado Imperador, como a cio ha muito que se traiJalha : Vossa ~Jagestade faça o que
nação po~tugueza Virá l\, ~er o que n~ verdade e. Deve S. A. quizer.
. . ..
. .
Reat seguir o que tem feito o Sr. reI D. Fernando, que tem
«( Eu enleei em prinCipIO para poder melhor partlclpar
posto a Hespar.ha em hoa ordem, e tenl feito com que de lodo
se extinga a seita dos jacobinos. pois tem sido a causa de tanta a Vossa ~1age~lad_e. Ta~be~l aqm lia um i\loraes, corresdesordem I?a ~uropa e agora nas Americas!
.
pon.~ente do Jl:mao .botlcano em I.'eynamhllco, e seJ'\"~ de
« A copia Junta acaba· de confil'l~ar o .que está dllo~ e por espmo para alll, uDldo com o ITJ enclOnado frade Magmer.
ella se couhe.ce que Gua ~Iogestadeilao cst~ serVido ~enao com ElIes Lêm dado urros por vêl' não terem conseguido o seu
homons que mcorrem numa esco:nmunhao apo~tohca, e que plano, que e tava traçado' mas já sei o que fulmiuão
forçosamente nunca semelhante naçao póde ser bem succedlda. conoeguir·
,
« Espera-se de vêr com brevidade o hom exito de tão im-O •
. S h
.
. . d d
V
1\1
portante acção, e no caso qus Vessa Magestade se não resolva a «
~egoc!o, en or,.e l1lalS SISU O. o que. oss.a aa pOr em praxe um tão acertado conselho eulão deve colar se- oestade ImaglDa : é preclso.lomar medIdas mUIto slZllda?
gredo, pois que isto nào deve ser revelado senão ao Serenis- sobre e tes malevolos Lraldores; deve olhar para elles
simo Sr. Principe, e do mais qu~ acon~ece~ á rea~ f~mi.lia deve com madureza. Veja Vossa l\Iagestadeque lhe avis-l um
Vossa l\[agestade seJTrer com mUl!a paclencla ~s tornvcls amar- fiel \'assallo; veja Voo sa Magestade que elles trabalhão
guras por quo tem de passar, aSSim como sofireu a real fa01liJa COm muita viveza, Vossa ~Jageslado está muito engunado
da casa de Bourbon.
com O contrario que lhe dizem da parle de Doas lhe an« Pondo-se isto em execução. todo aquelle que der conselho nuncio
'
conLl'ario incorrerá no crime de lesa-:i\fagestade e de lesa-na,'.
_
. .
ção, e será logo preso e sentenciado como tal; isto mesmo as- . « Eu sinto nao pode~ pessoarmell~e Ir a presença de
sim tem agora ultimamente executado el-rei de França e Hes- -Vossa lagesLade; mas alllda algum dia o prelendo lazer
panha, e tudo mais que se segujr prol'i~enciar fa~-se-ha com e melhor patr nlearei a minha verdade. Eu julgo que
todo o ~certo! com.o pede caso de tanta ImpurlanCla. Não de· Vossa Mageslade tomará.a bem que en diga a vel'dade,
ve~ salm mais navIOs de guerrru, e ~eve-se m~ndar apromp· pois o declaro lodo debaixo de puro juramenlo : Vossa
tal todos os que houver. SOI11~S da I.eal e sobel aua pe~soa de :'Ilagestade fica sem reino e s'ro conquislas da fórma mIe
Vossa Maj?;eslade vassallos mUIto fieiS e pr(.mptes para dar . L"
b d d (,
,
, "1'
todo o aUXilio aos seus soberanos.
iS o vai com a SQa on a e.
.
« P. S. Que todos os officiaes que se acharem presentes,
II Oxalá que fôra vivo o marquez de Aguiar e que quiainda que não sejão da corporação, e quelie achem a sahir, to- zesse apresenta,' a Vossa l\lagestade a repl'esent"ção que
dos devem ser presos, e veja Vossa l\Iage.tade se poderá con- se lhe dirigia, e que lratava desLes traidores, espocialseg.uir que vão os officiaes generaes que houver ne~tll côrte. mente do Lraidor infame o iDgra~o Targini. A sinagoga,
assim como ,?utras pessoas que mlluão'.ll or que todos são m~m- real Senltor, conlinúa deste e sequazes malevolos. Tam~ro~ .da conJuração que. se acha 9uasl âeclarada contra a) eal bem se leva muiLo li mal Voss·) Maaestade n1'\ndar um
famllla: logo tudo deve Ir para a Ilha dns Cobras e outras for-.
. a
.
' . o. I:'
'. "'d
talezas. rendendo se logo aquelles officiaes que se achareQ1 pa!. ano empl eoado no erano pai a ~e.l a empleoa o, e
com mandando estas praças, I)Orque.são da mesma sociedade; esLe patroclDado pelo traidor TargLnI, talvez para emo mais se fará como está dilO; »
•
prego que lhe faça oonta para o fULuro, e este afilhado do

,
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harão do Rio-Secco, pessoa unida em lodos os negocios
com o de S. Lourenço, diz sem rcbuço não poder viver
um sem oulm, e sinto Vossa Mageslade não saber desta
iutrinsica união, que ha muito receio, e todo o seu leal
povo.
« SenhOl', eu sei o que aviso a Vossa Mageslade pelo
qne pela minha mão tem passado deste tão importante
objeclo; o plano novo fulmina-se e contão de certo a
\'enlura feliz.
« Rogo a Vossa Magestade considere bem e com madureza no que lhe avisa um muilo fiel vassallo, que lhe
annuncia com pureza; e sinto não poder levar ú presença
de Vossa Magestade uma carta e documentos, que tratão
deste obTecto e malevolos traidores; ella algum dia appa·
recerá a Vossa Magestade : quizerão que eu fosse inlJel;
não o devia ser: annui á rogaliva para poder testemunhar a Vossa Magestade, o que não tenho podido conseguir, porque I udo está minado.
« Deos queira que Vossa l\'Iagcstade continúe com vida
t liz, e sinto que ha de experimentar', não acudindo,
como é de esperar que acuda, e que se fação as devidas
inquirições: e achará Vossa Magestade a minha verdade
e conhecerá os traidores dilos ao ponto que têm chegado
de maldade. De Vossa l\Iagestade o mais humildc vassallo.
Rio de Janeiro, em 17 de Abril. Il
I(

I, Senhor. - Como o meu dever é indagar o mais que
posso sobre este objcclo, já iriqueri melhor o Moraes, irmão do boticario em Pernambuoo : é José Ignacio de 1'10raes, residente no largo do capim; o oflicial do m'ario,
que vai para ser empregado, vallida pelo traidor barão
de S. Lourenço, é um Izidoro Martins Soriano ; accresce
mais dizer a Vossa Magestade qlie o seéretario do governo
de Pernambuco entrou lá muito nâ façanha e conloio,
todos estes com grande correspondencia com cbefe poderoso e traidor de Vossa Magestade, Tál'gini, inlJel e traidor, que com os calJedaes de Vossa lIfagestàde engrossa
a sua aleivosia.
« Vossa l\Iagestade deve vigiai' muito, e já o devia ter
feito sobre este italiano. Targinr; este homem, a quem
VOEsa Magestade conliou o seu regiQ thesouro, dispõe
delIe como seu: Vossa Magestade ignora o que ha, e se
não ignora pela sua hondade e~Clll'ece tudu; léa Vossa
lageslade os papeis publicos e verá quem este infiel é :
e tou bem inteirado do muito e do quanto rouba a vossa
i\Iagestade em lanto prejuizo dos seus povos, com negociaçõf's iHicitas dos dinheiros de Vossa Magestade.
Este homem, este infiel, este Iraidor já se devia
contentar com o que lem feilo contra Vossa lHagestade;
os seus criados têm o titulo de conlfnuos do erario de
Vossa Magestade, e cobrão o ordenado sem trabalho, só
com o sel'viço da sua casa, e não com o do erario ; mande
"ossa Magestade indagar: vera a minha verdade, pois do
JUesmo erario me confiárão as folhas; e nelIas os encontro
com os titulos de conlfnuos.
« A mim se me tem !fl0strado documentos que provão
as ladroeiras que este.lDfiel tem alli feito; mil vidas que
elle tivesse não pagava o que tem feito u-Vossa Mage!)tade, com prejuizo do seu leal povo; se Vossa Magestade
pudesse heste momento ouvir ao conde dos Arcos, governador da Bahia, elle testemunharia as negociações cavilIogas que se tem dirigido ã junta da Cazenda daquella cidade, mandadas (lor este infiel, com os inglezes ou em
eu favor.
,
« Teve a animosidade de fazer uma casa toda á custa
de Vossa i\fagestade, fazendo-se ao mesmo tempo a do
m'ario, repartindo.se igualmente os materiaes.e jornaes
dos obreiros, e pagando tudo Vossa l\Iagestade, entrando
nesta negoeíação um commerciante Antonio da Cunha,
>ocio das snas negociações, e um F... Mach.ado, hoje lhesoureiro da alfandega desta cidade.
Tenho pena na minh'alnia do quanlo Vossa Magestade eslá enganado com este inlJel astucioso, que tem
amigos, aquelles que delles dependem pelo seu cargo
para lhes pagar suas pensões ou ordenados; e se voss~
Magestade quer- experimentar tire-lhe o cargo por algum
(C

(C

tempo em segredo: verá o que apparece contra elle, que
tem astucia de fazer com que digão a Vossa l\'!agestade
bem delle; vã Vossa Magestade visitar o seu'erario, a
sua moeda, a sua alfandega, todas, emfim as repartições,
e verá o que nellas encontra de falsidades e aleivosias
contra o patrimonio de Vossa Magestade.
« Tenho mais a dizer a Vossa Magesl.ade que ha aqui
mais um emissario de Pemambuco Josó Fernandes Gama,
que veio h8 pouco tempo; elle me procurou para fallar
comigo e me patenteou sobre Targini, chefe da conjura-'
ção. Vierão, Senhor, cartas ultimamente; e eu li, juro a
Vossa J1Iagestade, uma, e por isso atrevo-me a fallar a
verdade, e sei da conespondencia de todos estes que digo,
especialmente com Targini, como mais poderoso.
« Queixe-se Vossa Magestade de si mesmo, e espere
por cousa muito mais, funesta do que Deos não permitta,
porque é de esperar se córle o veneno. Viva minha patria
Rio·Grande, aonde nasci I Tudo avisa a Vossa M:agestade.
-o mesmo liel.vassallo. II
(( Soberano Senhor.-Depois de ler já fechado a primeira para Vossa Magestade, tenho mais a dize! a Vossa.
Magestade que á minha mão veio um papel, cópia de nolicias, dadas para Pernambuco, daqui, pelo faccinoroso
fmde Mavignier para mandar a um cunhado, em resposta
de uma que veio ao infiel traidor Targini, barão de S. Lourenço, sobre uns dinheiros que havião ser remeUidos á~
Bahia, e para aqui passarem..
« Será necessario que Vossa l\1agestaàe mande providenciar na Bahia a cheg lda da embarcação, que, pela
data da carta, já lá deve eslal', Noticia certa tenho eu
que um dos grandes faccinorosos em Pernambuco é o ouvidor Francisr.o Alfonso Ferreira, tambem por um papel
que vi. Vossa l\lagestade mande jã pOr cobro e vigilancia
no correio, que ha muitas cartas a passar. A sinagoga
oúnlinúa e coqlinual'1í emquanto Vossa Magestade não
cortai' o pôdl'e,
.« Tenha Vossa Magestade cuidado co'm SJ vaIlido do
Targini, que vai com emprego para lã. Vossa Magestade
attenda ao que lhe digo; veja que do contrario está tudo
perdido. Constou-me agpra que ainda llOntem houve
certa assembléa entre elles do presente negocio; julgo,
Senhor, tudo perdido pela falta de providencia de Vossa
Magestade.
.
«( De Pernambuco, Senhor, abundão correst\ondencills
para todos estes traidores, Aqui vai quasi a daI: no mesmo
emquanto houver' traidores. Targini sabe-se o quê fez na
Ceará; oxalá fôra vivo l\Iontaury quando lá esteve, e
s-endo eIre escrivão da real junta: aqui é o que se sabe.
Vossa Magestade fecha os ouvidos, isto é, se tem ouvido
clamores, se os não embaração que cheguem á sua presença; eu o conheço e trato a dous annos, e em pouco
tenho admirado do que se tem atrevido ti fazer; os clamores contra Vossa Magestade em toda a parte são mui.
tos; eUe é culpado pelo que tem estorquido ; elle declara-se inimigo do conde dos Arcos.• honrado vassalIo, por
querer ter mão em cousas que daqui s~ remellião, a estorguir os cabedaes da Bahia: até neste negocio se tem
opposto a elIe, como parte êntrada na conjuração.
« Como ha de Vossa Magestade ter soldados se elle deu
22 nomeações ou provisões para raeazes, a titulos de pra.
ticant~~. do C1'ario; para .s~rem isentos da praça, e sem
exerclclo r.aquella reparliçao. Isto, real Senhor, sei POI'
me dizer um do erario e que as (lassou, e que taes afJIbados não têm lá exerci'cio. Que desgraça, Senhor! Este ho.
mem, que diz governa a cidade e que de tudo póde, e diz
bem, reparte os cabedaes de Vossa Magestade por si e
pelos seus inglezes e amigos.
« "ossa l\lageslade engana·se com a presteza destes
amigos no presente negocio. Ha o mais escandaloso proceaimento destes traidores; o que mais sinto é saber do
que sei e como elles'estão galhofando do que Vossa Magestade está mandando fazer.
(I Lembre-se Vossa I\fagcstade do dia que lhe annuncio e não dê as providencias, que verá o Sllccesso para
estes malvados.
« [-01' estar enfermo não vou mesmo á presença de
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~oudo, trabalhando todo o dia, sem nada poder alcançar.
.
« Queira Deos que as tropas cheguem dessa cÔrte, e
que as que se acl\ão nas Alagoas, Serinhaem, Rio-Formqso ou Tamandaré, nflO soffrão algum revez, porque a
serem batidos uma vez perde muito a causa de S~a l\fagestade.
o
I( O Sr. ·conde faz o negocio de Pernambuco muito faci! de concluir; Jlorém nós tememos que elle se engane,
e eu avanço que no caso que elle seja feliz nos seus projectos. nada mais fez do que uma loucura, e o resultado
deve chamar-se um desacerto cor"oado pela ventura propicia.
. (( Rogo a V. Illma. que me repute seu muito fiel compagre e obsequioso cl'Íado.-Raymundo José da Cunha
Maltos. Bahia, 9 de Maio de i81i. »
•
•
Abolição de. t1·ibutflS.
Carla de R. J. da CunTla Mattos.
« Considerando o governo provisorio de Pernambuco
quanto odiosa é, e mesmo contraria aos principios de
(( Illm. e Revm. Sr.-Se eu me não contas no nu- economia publica, e pesada ao povo, a imposição do almero dos fieis e honrados vassallos de Sua Magestade não vará de 20 de Outllbro de 1812 sobre lojas de fazendas e
faria a V. lIlma, as minhas jeremiadas para lhe pintar molhados, embarcações, canoas, etc.; e considerando
com as mais vivas côres as angustias em que todos aqui outrosim que DOS mesmos e outro:; defeitos labora o imvivémos.·
posto de 16U rs. po)' arroba clp subsidio militar sobre a
« Na minha primeira carta dirigida a V. Illma. desta carne, além -de tornar desigual a sorte dos habitantes do
13alIia lhe partic.ipei que OrlO temos aqui noticia alguma lI1esmo paiz e membros do ,mesmo Estado, não tem outra
dos movimentos. das tropas commanda~as pelo .marechal tendencia mais do que o ~ncarllJ:el' sobremaneira um ge~e camJlO Joa,qUlm de Mello i agora repito que alDda con- nero de primeira nece:sidade e estorvar a Griação de
tmuamos a VIveI' na mesma Incerteza, tructuando entre o gados, tão necessaria á suhsistencia dos povos; depois de
lemOl'.e a esperança. . .
. . ouvir o parecer de pessoas zelosas do bem publico e ine;.
(( Nao falta quem dl~ta qu~ os IDsurl!'entes querem capl-;- '[ç\ligentes na materia: Becreta, e deprelado tem a abo~ular.; outros an.nunclao ql:e pretendem, defender..se ale lição total do mencionados tributos; e como alguns delle~
a _ultJ!I~a extremlda~e,.e .apezar de tudo IstO o Sr, c0r.!-de, se achão arrematados se terá para com os arrematr.ntes
-nao sel em que prlDClplO funda~o~ p'réga-nos que nao é na c<1brança dos seus respêct\vos contratos respeito á
nada, que n~o deve marc~ar a dlvlsao! qyP. o seu s[stema quota da diminuição, qne som'cm pela presente' abo.
de 911crra. e o tumultuaJ"lo e que 0"8 lDsf,[gentes Dao têm lição.
.
II As autoridades competentes o tenhão assim entenchetes perlto~ que o~ governem.
(~ i\landoll 0. SI'. conde u.O?- ~orpo de tropas desla capl- dido e o fação cumprir r. la parte que lhes compete.. Casa
t~DJa para ~1Dlr-Se aOs mll~clanos da comarca das A~a- do aOVel];lO, em 9 de Março de 18!? I) •
goas, afim Irem atacar os Insurgentes. Sabemos qne o
'"
._
major.Gordilho com uín partido se acha no rlio-Formoso;.
Ploclamaçao.
porém nada absolutamente nos consta a respeito do ma« Habitantes' de PernamQuco.~ 'Providencia Divina,
recuaI Mello, e muito meno,> sobre o elitado do sertão de que pelos seus incscrutaveis desígnios sabe extrahir das
Pernam1lUco, Parahyba, Ceará, PiaUhy, etc.: não se es- trévas .. luz mais viva; e pela sua infinita bondade não
tabelecêl'ão communicações POI' tel'l'it, e apenas temos al- permILte existencia <W mal senão porqne sabe lirar delle
gumlts noticias pelos navios que o com mandante do blo- maior bem e h felicidade, con~nlio que alguns espiritos
queio para aqui remelt.e, n~(). consentindo que entJ'em no indiscretos ~ inadvertidos, de que grandes.incenúios se
Hecife.
.
podem originar de uma pequena faisca, príncipiassem a
(( Eu sei positivamente que as tropas de Sua ~Jages- espalhar algumas sementes de um-mal entendido ciume
tade, cnmmandadas pelo general Mello, soffrem a maio- e rivalidade, entre os filhos do Brssil e da Europa, habires privaçõe , e que lhes faHão muitas cousas indispensl- tantes desta capital, desde a época em q"e os encadeaveis .para fazerem a guerra. Ninguem poderá acreditar o mentos dos successos da Europa enlrárão a flar ao conliq~ se disser a respeito do misera\el estado dos armazens nenLe do Brasil aquella consideração de que elle era
desta capitania, e da triste figura das tropas de linha digno, e para que não c :Ucort'êrão nem podião concorrer
della.
os ·hrasileiros; porque que "ulpa tiverão estes de que o
«( Basta
dize' a V. lllma. que SUll àlage tade aqui não Principe de Portugal, sacudido da sua capital pelos "entem mais que UDla peça de 9 montada em reparo pôdr& e tos iOlpetuosos de uma inyasão inimiga, ~ahindo faminto
sem armão, uma de 6 e uma de 3 com armões, além de d'entre os seus lusitanos, viesse aehcll"o abrigo no franco
11m Carro de munições em bom estado, e tl"es ou quatro e gen-eroso continente do Brasil, e matar a fome e alé a
que nada valem. Tambem achei cobertas de terra em sêdé na altura de Pernambuco, e pela quasi Divina Proum armazem duas peças de r,alibre um, as quaes para videncia e liberalidade elos seus habitantes?
nada servem, porque os reparos não estão em termos de
« Que culpa li~erão os brasileiros de que o mesmo
resistir ao fogo,
Principe Regente, sensivel á gratidão, quizesse honrar a
« Esta é toda !l artilharia de parque que está montada. lerra que o acothêra, com'a sua residencia e estabeleci- lIa mais quatro reparo)! sem armões, e o peior é que me mento de sua côrte, e eleva· la á calhegoria de reino?
dizem em altas vozes que para se fazer um reparo é pr.e« Aquellas sementes de discordia desgraçadamenteciso o tempo de um mez I O ajudante,.general-pedio ao frutillcárão em um paiz, que a natureza amiga dotou de
SI', coude dous obuzes, duas peças de 9 e duas de 6, mas uma fertilidade ilIimilada e geral; longe de serem extirinfelizmente n1(o levaremos mais lIo que uma peça de 6 e padas por uma mão habil, que tinha para isso. todo o pouma de 3. Dizem que daqui já forão dez peças de arti- der, e sulTocadas na . ua origem, forão nutrida3--por mulharia de campanha; não se sabe, porém, onde se tuas indiscrip,;õ8s dos brasileiro e europeu ; mas nunca
aehilo.
.
_
_
crescêrào a ponto de Se não poderem extinguir, se houI( Eu entreguei. n relação do que é necessario para lls ~esse um espirito c.onciliador que se abalançasse a esta
lropas que daqui hão de marchar; SOfffO, porém, o des- empre~a, que não era muito ardua. la o espirito do des.
gosto de s~ber 9-ue não ha granadas nem balas de calibre poUsmo' e do máo conselho recorreu ás medidas mais viu6._No laboratoFlO apenas fazem 1.000 carLUchos cada dia. lentas e perfidas que podia exeogilar o demonio da perseNao ha lanlernetas j emfim, IIIm. 51'., tenho-me visto guição.
\

-Vosaa Magestade levar os documentos que provão toda a
minha verdade, e olTerecer a minha cabeça se o não provaI'; n entanto tome Vossa Magestade quanto antes as
medidas ~ue quizer. Não ha tal capiHio-mór com maodante de VilIa-Nova; é preciso assim me chamar para ir
á mão de Vossa Magestade o·presente annuncio: só o que
digo a Vossa Magestade é que já, já, esmague ou p~ovi
dencie; o negocio ferve em augmento, e ficão yictorlosos
os infieis portuguezes e inglezes, aqui e lá.
'
-.
« Cuide Vossa ~Iagestade aqui, .e man,de já, já, o exercito, que lhe avisa quem sabe de tudo, e é fiel e humilde
vassallo. De alguns cí\s@s apontados Vossa Magestade j{1,
queren.do, póde indagar.
I( O qu~ di:t respeito a Targini, como não ha de ser se
·elle está assignando despachos para pagamontos e póde
Lirar o dinheiro que quizer: á minha mão veio nm
papel.) .
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« 1\ecórl'cu-se ao IIIeio tyrannico de perder patriotas
honrados e benemerilos,!.la patria, de fazê-Ia ensopar nas
lagrimas de miseras filmilias, que suhsistião do trabalho
e SOCCOI'I'OS de seus chefes, e cuja perda arrastava comsigo irresistivelmente a sua total ruina. A nature%lI, o valor, á vista espantadora da desgraça e a defesa natural,
reagirão contra a I) rannin e a injustiça.
"
(( A tropa inteira se suppõz envolvida na ruina de algu ns dos ,seus officiaes ; o gI.'ito da defeza foi geral: elle
resoou em todos os angulos da povoação de Santo Antonio; o povo se tornou soldado e proteclor dos soldados,
porque el'ão brasileiros como elles. Os despotas, aterrados pelo novo e inesperado especraculo, e ainda mais
aterrados pela pl'opria consciencia, que ainda ng seio dós
impios levanla o seu tribunal, dieta os SQUS juizos e crava
OlO seus punhaes, desampárão o lugar donde havião feito
sahir as ordens homicidas. .
(( Ilabitantcs de Pe~nambuco .. crêde,- até se hatlão lomado contra os-vossos compa(r~otas meios de o"s assassivarem, indifínos du honra e' da humanidade, Os patriotas
no fim de auas IlOras acharão-se sem chefe, sem go\erna'dor: era preciso precaver as desordens da anarchia no
meio de umu povoação agitada e de um povo revolLado.
Tudo se fez em um instante, tudo foi obra da prudencia e
do patl'iolismo~
« Pen1ambucanos, estai tran,quillos; a paz reina na capital; o povo está contenta: já não ha distillCção enll
braltileiros e europeus' toãos~se 'conhecem irmãos, desl:endentes .da mesma origem, habitantes do mesmo paiz,
professores da mesma religião. Um governo provisorio,
illuminado, escolhido entre todas' as ordens do Eslado,
preside á vossa felicidade j con'llai no seu zelo, no seu Rittriotismo.
tI A Providencia, que dirigio a obra, ella a levará ao
termo. A ampreza é filha do céoj o céo a protegel'á: vós
vereis consolidar-se a vossa felicidade; vós sereis livres
do peso de' enormes tributos que gravão sobre vós; o
vosso e -nosso paiz subirá ao ponto de gran'deza que ha
muilo o espera, e vós colhe..• $ o fruto dos trabalhos e
zelo dos vossos concidadãos. Ajudai-os com_os vossos
conselhos; elIes serão ouv.idos ; ~om os vossos braços a
patj'ia éspera por elles ; com a vossa app.licação a agl'icultura: uma nação rica é uma nação pod·erosa. A. patria é
a nossa mãi oommum; vós sois seus filhos, sois descendentes dos valorosos lusos j sois porluguezes. sois americanos, sois brasileiros, sois pernaBlbucanos.
l< Dada na casa do governo provisorio, aos 9 de Março
de 1.817.-0 padre João Ribeiro Pessoa..-Manoel Corrêa
de Araujo.-José Luiz de Mendonça.-Domingos José
Martins. II
O/ltra:
II Caros patriotas, fieis pernambucanos l-Os inimigos
da patria não cessão de inventar novos meios de seducção para vos aterrar, rlesespl\ .dos por vêrenl que o detestavel exemplo de perl'dia que vos derão, tralJindo o
juramento soJemnenlctlte prestado na presença de Deos e
dos ~omens de defenderem a sagrada causa da independencIa, era muilo indigno paNl fazer abalar os animos
fieis e resolutos, que não sabem retroceder um passo no
caminho da gloria e da liberdade em que uma vez entrá!'ão, procurão agora ÍIlctl,lir-vos terror e medo por
-meIO, de perversos.e occullos .avisos de que nas Alago~s
se forma um exerCito formidavel, que vem esmagar-nos
e reduzir-nos a cinza.
.
II Deixai vozem' estes aristocratas insen~atos, que vos
fazem guerra mais para deCeza dos seus ,velhos e carunchosos ,pergami~hos.do que para defesa do rei. Não, des'enganaI-vos; nao ff a lidelidade, que alfectão ao seu soberano, o que os incita a dispôrem armas contra a patria :
~ssa _fidelida~e t4esalfpareceu desde o momento em que
)urár..ao segUIr as bandeiras d-il republica e adheriT á
santa causa que todos defendemos; incita-os a baixa saudl\,de que. consel'Vão dOI) seus tortuosos e mal fundados
titulos e brazões, das humildes zllmbaias que recebia a
Itua-prostitnida e mal fadada senhoria, o húnor de se conhecerem iguaes em direitos aõs outros homens entl:é
os q~aes se julgão como uma raça dislincta, nascida para
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mandar, e finalmente o desejo que ainda lhes arde n61!
orgulhosos éorações de vos pisarem e cobrireDl de desprezo.
•
.
II Essa rançosa e abastardada fidalguia do s,,1 é o vosso
unico inimigo; o povo que os acompanha ou é seduzido
ou arrastado á forca: e que podem receiar homens livres
dessa dlUsma de'escra\os, que seguem quatro ou cinco
pseudo.fidalgos sem letras, sem tál/)ntos, sem virtude,
que não sabem senão vegetar e arrotar embofias e fanfarrices, e que nj'io estudárão outra sciencia senão a historia genealogica de suas arniinqdas casas?
« PemamhucanlJs, confiai na Pwdencia e sabedoria d"
goyel'l1o, no valor do exercito qne vos defen-de, na justiça da cau~a que vós me!mos defendeis, nos. cuidados e
vigilancia da Providencia, que,tão visivelmeute nos protege.
.
/I Os bahianos são nossos irmãos e nosso! conterraneos; não podem ler interesses oppostos aos nossos.
O despola conde que os governa conhece tanto esla verdade, que, apezal' das insulsas ameaças que contra nós
vomitou, e da intrepidez e audaciu que qucr parecer respirar nas suas insipidas proclamações, Ireme sobre a su<o
segurança, e segund{) o syslema de todos os lyrannos
tem prqcurado na fortaleza de S. Pedro, rodeado de
bayonetas e boccas de fogo, aquelle asylo, que receia não
dever encontrar entre os homens que detestão o seu despotismo e tjTannia.
«'Se alguns liverão a ~esgraça de marchar contra nós
forão sem duvida impellidos pelos mésmos motivos que
armão conll'a nós alguns dos nossos mesmos patricios,
ou pela.seducção ou pela força. Estes motivos desappare·
ceráõ depressa: a seducção não pôde ser duravel ; algum
dia os raios..brilhilntes da verdade a dissipão ; a força incu~ida ainda é mais fraca: a razão só a desarma.
« Pernambucanos; nós ~ó temos um inimigo a temer:
a desunião er .... nós. Reunamos nossl>s espiritos, nossos
sentimentos, nossas forças e nós seremos invenciveis, a
nossa liberdatle consolidada, nossa independencia reconhecida, nossos inimigos contundidos, nossa patpa
salva.,
.
I( Viva ella! Viva a religião com eIla I-Q padre João
Ribeiro Pessoa, ~ Domingos José l\Iartins. - Dolbingos
Theotonio Jorge.~Manoel Corrêa de Araujo. II

Preciso dos stlccessos qUIJ tiverão lugar em Pernambuco
desde a fallstissíma e gloriosissima "evoluçãO ope'rada
felizmente 'la praça do Recife aos 6 do corrente mez de
Março, em que o generoso esfor~o de nossos b"avos pat,'iotas exterminou daquella parte do Brasil o mons~r.o
infernal da tyrannia real.,
.
(( Depois de talllQ. abusar da nossa paciencia por um
de admiração combinado, açinle para susteotar
as vaidades de uma côrle illsaJente sobre toda a sorte de
oppressilo ele nossos legitimos direitos, restava calumnial'
agora a nossa honra com o negro laMo de traidores aos
nossos mesmos amigos, parentes e compalriotas, naluraes
de Porlugal, e era porventura a derradeira peça que faltava de se pôr á machina da poliliea do insidioso governo
.
extincto de PernamLuco.
« Começou o pedido por illaquear a nossa singeleza,
proclamando publicamente a 5 deste mez que era amigo
sincero dos pel'nambucanos, que tinha repartido o seu
coração com elIes, escrevendo estes enganos com a mesma
penna com que acaba\'a de encher no segredo do seu ga"
binete listas de proscriptos, que linha de entregar nas
mãos do algoz bl'asileiros de todas as classes, a mocidade
de mais espiritõ do paiz, os officiaes mais bravos das 11'0pas pagas, em uma palavra, os filhos da patria ele maior
esperança e mais distinclo merecimento pessoal.
(( Amanl1eceu, ~mfim, o dia 6, em que as enxovias havião de ser atulhadas de tantos patriotas honrados, e suas'
famílias a)agadas tle dóI' e de lagrimas; convoca o maldito um conselh'o de officiaes de guerra, todos invejosos
da nossa gloria, e depois dG ler assignado eom elles a
atroz condemnação daquellas innocentes viclimas, despacha dalli mesmo os que lhe parecêrlto mais capazes de
syste~a

DAS CONSTITUIÇÕES

,
IlJe dar execução. Uns correm aos 'quarteis militares, outros a casas particulares; fervem prisões por toda a IJarte,
e já as cadêas começão de se al~rir paa ir engolindo um
por um dos nossos bons compatrIOtas.
II Aqui, porém
Jl\ostrárão us nossos com'o tinhão caIl'lcidade para saber conhecer que a desobediencia lem
todo o preço de heroismo em certos casos, e é quando
com elll1 se salva II causa tia patria. Um bravo capitáo deu
G' signal do dever de todos, fazendo descei' aos infernos o
principal :ig.entc da injustissima execução; correu-se ás
armas, e poucas horas daquellc mesmo tlia farão lodo o
tempo de começar e acabar tão ditosa revolução, que
mais pareceu festejo de paz que tumulto de guerra, signal evidenle de ter sido Ioda obra da Provielencia e beneficio da bencão do Todo 1'0deroso.
II O ex-gene·raltinha-se recolhido á fortaleza do Brum,
e onde suppunha achar uma pl'aça de defesa achou a pri&10 de sua pessoa e dos seus. Recorreu a proposições pacificas que acabárão n'nrn conclusum, com que foi' obrigado a conformar-se no dia 7, pelas 6 horas da manhã.
II Desde logo foi restabelecida tO~1 a ordem publica;
.não se ouvirão mais outras vozes que de acç1élmações geraes, dignas do dia em que um immenso povo eutrava na
posse de seus legit,imos dir~tos SOClaes. Foi consequeucia !listo não ter havido até agora 'Sequer um só disturbio
nem motivo qualquer de queixa.
(I A 8 se instal\ou o goveL'Oo provisorio, composto de 5
patriotas, tirados das dilTerentes classes, o qual governo
tem sido sempl'e permanente em suas sessões. O seu primeiro cuidado foi desabusar uS nossos compatriotas de
Portugal dos meaos e desconfianças com que os linhão
icquiclado os partidistas da tyrannia, rec~beDdo a-todos
com abraços e osculos, segurando as suns familias, pessons e propriedades de toda a sorte de injurias, fazendo-os
continu.• r em seu COlllmercio, trafegos C occupações, com
maior liberdade /que d'antes, proclamando, emfim, por
um bando os sentimentos do governo c do povo, e não
haver mais daqui por diante tlilfel'cnça entre nós de hrasileiros a europeus, mas deverem todos ser lidos em conta
frw uma só e unita familia, com igual direito a uma só e á
mesma herança, que é a prosperidade geral de toda esta
provincia.
" A 9 tudo se achava no mesmo espirito de concordia
e p<fcificação geral, sem o povo se roscnUr de outra novidade que das bondades do governo, todo applicado a
promovei' a segurança interior o exteriol' por medidas
acertadas, busr.ando esclarecer a sua marcha com divi\idir as materias de maior importaDciu por comités compostos das pessoas de~ma~or capacidade conhecida para
cada uma dellas, com 'que tem obtido ao mesmo tempo
popuklri-:al' as suas deliberações o mais·pos~ivcl.
ti Naquelle mesmo dia o govdào foi permanente até a
meia-Ilolte para continuar diversos despachos que hoje
appal'ecêrü(', sendo dos mais imporlantes fazer cnlrar os
fUDccionarios pubHcos nas suas oecupações, como d'anles,
sem tirar ninglrem do seu offieio, proscrever as formulas
de tralamento até agora usados,sem a4miltir nenhuma
outra quê a de ..,.Vós-mesmo com elle governo; abolii'
certos il1lpostos modernos de manifesta injusliça e oppressão para o povo sem vantagem nenhuma da nacão, etc.
E tul'á o nosso estado politico e civil alé hoje 10 de Mar o
de 18ti.- Viva a patria! Vivão os pãlriotas, e acabe pa~asempre a tyrannia re'lI! II
,
ProclamaçãO.

.

.
.
.'
(( Denpdados. I!all'lot~s bahlanos !-Já sabeIS os resultados do .faustlssl~o ula 6 d~ larço, que reslituio aús
seus II~rdHJo~ dlrello.s ."ossos Irmãos de Pernambuco, Já
o sabeiS e amda hesllals! Nós pasmamos, caros irinãos,
que ~Iguns d'oc.tré vós não corrão ao nosso seio, e venhão
eslrelt~r laços que ~ idenliu~de de religião, costumes e
morael!a, e a sympatlu de senllmentos, creára entre nós.
Vó~, . q.u.e l~ndes marchado sçmpre dia~te~ros na estrada.
da Cl.l'1hsaçao e .cultura, não 1I0S segUIreis ao menos na
CSl'1'elra da glona, .e. não parlilhareis ~s rtscos e lidas a
. que goslo~os ~QS sUjeItamos para sacucl1r um jugo odioso
c recnperar o tItulo de homens livres?!'
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ti Açaso podem empecer os arremecos de 'fossa indignação as insipidas roncas e vãs bravátas do ful~ genera1
que ainda vos tem acurvados? Faluo I O temJfo dos pre&tigios é passado. Fidelidade. aos tyrannos é eomplicidacte
em seus delictos, é atraiçoaI' a grande causa do genero
humano. E a quem cumpre quc sejais fieis? Sem du vida
ao mais querido dos reis, na phrase do vosso inepto
bachá. Esse rei queridO, oh, .btasphl'mia! Esse rei, quP. dissipa em a.pparatos e profusões ridiculas os frutos cuslosamente produzidos por vossas callejadas mãos, e com o
suor dos vossos rostos; esse rei, que prodigo reparte
pelos mais infames validos, pelos sevandijas mais despreziveis de uma cÔl'le cOltompida o pão arrancado a
vossos famintos filhos; esse rei, emfim, que con ervando
arreigado rr'alma um secreto rancor ao nome do.Brasil,
vos não dilacera, porque vos teme, e, porque vos teme,
ainda mais vos odêa. E ousas tu, perfido e falsáÍ'io gene
ral, . dar o epitIJeto. de querido ao rei qne prelendeste
atraiçoar?
l( Indigno I o teu negro rrojeclo e o de teus consocios
é que só mel' cia q llamé ão conspiração; elle destruia
um lhroio OLHado para substituir-lhe nrilbares de thronos ainda. mais abOI'J'eciveis ; o povo, o áesgraçado povo,
era condemnaclo a satisfazer o orgulho e protenções de
l~m bando de aristocl'é.tas avidos de saligue, insaciaveis de
pompas e grandezas vãs, e jámais satisfeitos com as humilhações dos seus escravos.
ti Graças te sejão dadas, Providencia Divina, que dissip'a3te a ominosa nuvem que ia a chover males ~obre as
cabeças dos nossos irmãos da Europa. Dissipaste-a e
guardastê- o novo Beelzebuth pal'd espectadC*- da redin~egração dos no~os direitos, que não póde perturbar suã
!U1potenle raiva. Em vão te afadigas, genio do mff~, nã!l
Il1ud~s o generoso povo; tuas traças e embustes são conbecHlos. l\Jiserandos se te acreditão I
ti 1...\! corai, ballianos; correi-vos da injuria qué fai a
vosso entendimento e a vosso éoração o vosso proclamador; não póde ser ;j divisa de um povo nobre e generoso
fidelidade a um despota baixo e oppressor. Mostrai-lhe
que são mentirosas suas gratuitas asserções, que os
vossos peitos sào o ,sancluarí6 de Vesla, onde nunca se
extinguio o fogo sagrado· da liberdade, e que o sópro dos
tyrannos, se pôde diminuir-lhe a força, não conseguio
ab,.'\fa-Io de lodo. , '
II Respondei promptos aos grilos de vossos consanguineos, de vosso conterraneos. Escutai os diclarnes da relIgião slln~a que professais; a cada pagioa dos li v~os sagrad,lls ressumbra a doutrina salulifera da igualdade do
)lOmem e do odio â tyrannia. Juntai os vossos aos nossos
~sforços, ultimemos a obra tão felizmente começada, salvemos o Brasil que descorado- o attenta em nós e em nós
escora sua nulanle liberdade.
'
(( Bahianos, accordai as vossas ás nOEsas vozes; entoemos o lijlDtO hymno-Viva" religião! Viva a pátria!
Viva a liberdade! J)
•
•

Outra,
Pernambucanos do norte !-Que cegueira é a vossa?
Que demonio das trévas vos lem iIIudido? Armai-vos e
- .
contl'l~ que.~?, Contra os voo s melhores amIgos, co~tra
o~ vo~s~s um,IOS! ,9s ma.hados,. que vo.s. t~m seduzld~,
tc~ pOvto cm acçao l-9?as a~ vossas palxoes, e a ma!s
baIxa de todas, o medo, e aqueda sobre que se tem maIs
apoiado. Espalhão rumores loucos, creão com rasgos de
penna exerci tos âe milhares de homens que nos vem invadir, e sois tão desasizados que, sem o menor criterio,
crêdes absurdos. Que é feito desses 20.000 homens ha
tanto apregoados, e que jâmai apP1!recem? Correm. dias
após dias, e os g11bados invasores nem ao me.nos se apresentão nas nossas froDteit·ãs.
(I Irmãos,
os inimigos unicos que lemos a vencer sqis
vós, que enganados regeitais o dom inesLimavel de uma
Hberdad~ racional, e' o tbesouro d~ todas as feliCidades ~e
que o homem é capaz na terra, q\1e a bondade tia Provldencia vos franqueou por meio de nossa feliz revolução.
Nossos unicos inimigos sois vós, que, in tos á palria
qne vos nutrio e que vos ama, odiais os seüs filhos mais
te

,
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caros, que expoem tudo 'parà fazê-la apparecer lustrosa
na fila. das nações.
Desgmçados! E não pensais que os mesmos serviços
que prestajs ao inimigo de todo o Brasil são o vosso maior
crime? Esquecer·se-ha elle jámais que sois brasileiros e
pernambucanos? Olvidar-se·ba que spis irmãos, que 801s
parentes, bem que apÓSllllas, dos generosos campeões
que' ousárão sacudir o desteslavel jugo e dar primeiros
ao Brasil um ex~mplo digno de imiLaçflO ?
Não, pernambucanos; vosso nome só faz a vossa
culpa e motiva a senlenca de indescriminada condemnação. Sereis pelo tyrannô sobrecarregados de odiosos impostos, sereis embridados, e de bl'iosos gineles sereis metamorphoseados cm quartãos de carga.
u Tal é a sorte que ".os espera e que de certo tereis se
não vos. unirdes.a nós, e desprezando os ôcos boatos não
caminhardes com congtancia na mesma carreira em que
caminhão vossos irmãos. Afugentai, nilO o exercito da Bahia, commandado pelo sen inepto chefe, que nunca exis.tio senão em cartas, mas o verdadeiro inimigó que tenúils
dentro em VÓ!i mesmol/, o medo ridiculo, o espirito de
djssenção e discordia, e'O venenoso ciume que vos dilacera. Nada tendes a temei:: a tenã vos abre o seu seio,
brotão' seáras e a ferlilidade; o paiz lodo é uma couli·
nuada Irincheira, aonde punhado de homens jrustra eg.forços de milhares.
Pernambucanos do norle, nos vos conjuramos pelos
céos e pela nossa patria, rompei os prestigios da fascinação, correi a nós, estreitemos os nossos laços e seremos
invenciveifl, Dado n~. casa do governo provisorio de Pernambuco, aos 9 de Maio de 18:1.7.-0 padre Jo"âo Ribeiro
Pessoa.-Domingos Theotonio Jorge.-José Luiz de Mendonça. l)
,
•
(I

(I

(I Habitanles de ~ernambuco l-Chegando (Inolicia dós
govern<;idores ão remo de Portugal e dos Algarves o horroro~o allentado C~lInneltido nesla capitania nos dias 6 e
seçm~tes ~e Março do 'presente anno, virão com a dóI'
e llldlgnaçao de que estão penetl'ados lodos os bons portuguez.es. que um bando de facciosos e revolucionarios,
compnmllldo ruome~taneamente pela força os Eenlimentos de honra e fidelidade de que tendes dado Ião de-::isivas provas, apresentárão á Europa esp'intada o primeiro
exemplo entre os porluguezes de deslealdade a seu natural e legitimo soberano.
.
c( E não estilO ainda saciados de sangue e de lagrimas
esses monslrbs, qu t:0r espaço de 25 annos, inundárão
grande parte. ~a lerra com as mais funeslas calamidades-;
sendo. tal ~ez mstruWlentos com que a justiça divina irrita~a pela !llImoralidade e il'l'eligião destes ullimos teinpos,
qUIZ .castlgar a Europa, e daI' l~ todo o mundo um lemerosa exemplo da severidad com que o braço omnipotente
confunde e aterra ,os" impios que desprezão a sua sanla
lei?
.
li E'. pôssivel que o' conhecimento das de~raças
qlfe
produ~1O o furOl' revolucionario emquanto a Pl'ovid~ncia
lhe nao. póz lermo, não fosse lJastante para vos 1llTedlir
do bOrrIvel /lliY~l1!0.em que esses inimigos da ordem vos
pretendem precipitar?
li Po~em acaso .esses miserave!!) sect~rios da mais fa.tal
revoluçao, eSses ,nstrumentos 'VIS e abjectos do mais feroz tyranno qu~ ella produzio, achar ainda em qualquer
Rodrigo Jose Ferreira Lobo,· chefe de divisão da ",ma dá lug~r da ler~a, a que houver chegado a historia deste ca- real, commandanle da esquadra do norte, aos habitan· lam.Jtoso penodo, p~ss?a? a quem iIlndão com phras~s estes da cãpitania de Pernambuco.
peCI?SaS, ~ com pl'ln~lplOS de que uma tcisle expel'iencia
fez Já conu.ecer a falsluade, e as desastrosas e inevitaveis
li Não podia deixar de produzir tanta estranheza, cOq}O consequenClas?
magua no animo de el-rei nosso ~nhol', o vêr que uma
pro\'incia do Bt<).~i1, onde tantos homens valorosos e hon- _li Não, p~~~am?ucanos .. vossos,innãos os portuguezes
!a~o~ se ilIuslrárão por feitos gloriosos para expulsar um nao poderao JamaI.s acrediLar, estando pelo contrario inlillllmlgo poderoso, e restauraro&1lir8ilos da coróa portu- mamente persuadidos de que'~e a violencia..,e artificio Ue
gUiza, seja ella agora o theatro, onde individuos in ig- ~ma per/ida conjuração chegárão a sorprehender por U,Dl
nos do nome portuguez perpetrárão uma rebellião atroz, lllslante a vossa lealdade-vós mesmos quebrareis bem deousando depois de excitarem a desordem pop.ular, derri- pressa os grilhõils que vos opprimem, e fareis conhecer ao
bar o pod~r representativo de Sua Magestade na expul- ~und~ que,. se 1J0~ve.. entre vós ~este s,ecul.o ele corrup'são do governador que os regia e' erigir um governô fal} ça? e lmmolalldade Imitadores do I.n~ame traldo~' Calabal',
cioso,
eXlslem nos descendentes des VIeiraS, -dos Vldaes, dos
c~ Sua Mageslade está em' tudo pe,rsuadido de que a CaU1arõ~s e dos Hel1l'iques Dias, ?S mesmos sentim~ntos
maIOr 'parte dos pernambucanós conservão.a hõnra e, d~. ~dehdade e amor ~ seu sobelano, que tan~o 03.llIuslealdade que herdárão de seus av9s, e de que sempre de- II,ar<IO,. c. de qne derao um exe~pl? que hlslol'la tem
rão provas ao mesmo augusto senhor, e outrosim não du- llansmlllwo a lodos os secu!os .para Immor~l h0!1 ra dos
vida que o inesperado e faccinoroso rompimenlo de uma .pernambucanos, 'tIue esses IDdlg!i0S TevoluclOuarlOs prerevolta pudesse momentaneamente snpprimir. o elfcilo lendem agora manchar com lima mdelevel nodoa.
daquelles ':Desmos sentiIpentos. .
II ~ão er~ por ~erlo o captiveiro pe que esses heroes
'C( PenalIsa, porlanto, o piedoso coração de Sua Mages- .vos hbert~l'ao
maiS hOl'[oroso do que aquelle de que
lade o ~er obrjga~o. a vexai: os seus vassallos, procurando agora .e~~·lls amea2ados. Se o.s hollandezes pela dilferença
os meIOs do sUjeitar os rebeldes, o que não póde evi- de reh.l~lao f.\llnhao em penglJ a pureza e o exercicio da
t~r-se, mandando o mesmo augu'sto Senhor,-como na rea- que fe~lzmenlc professamos, estes ~evolucionari09 pr.qcurão
hda~e o;e ord~nou! que eu 1:>IOJ1ueasse, com as forças que ~estnlll" .eJ!l toda a parte e· dembar pelas bases todas as
pôz a rnlOha dlSpOSIÇão, os portos de. Pernambuco.
Idéas rehglOsas e moraes. E posto qne, emquanto lhes
« Além disto é dD decoro e dever de Sua Mageslade 'conve~l.se vos apresentem dj&'tarçados C?I~. a mascara da
e~l1pregar Iodas as .outras forças que a Providencia depo- I~Y1WcnsJn, alfectando respeitar uma rehgl~o de que mos~lou em su~\ autondade para destruir, com a maior Lre- fao ~ qu~ desroe~tem nas. suas p~oclamaçoes, fazendo a
vldad~ llosslvel, o germ~n. de \IqJa guerra civil, cuja idéa PrOVidenCia complice do cnme mms, alroz. qne pód~ compOI: SI soo conslerna o espll'lto do nosso soberano, e lia de me!ler um povo, q';1al é o de faltar a fid~lIdade c1p,vlda ao
tal manjllra horroJ'isado lodos os seus fieis vassallos a seu .soberano, podeIS estar certos que se chegaSS',m uma
quem tem"'cliegado a noticia'desla mancha na fidelid~de vez a alcanrar os seus fins rasgarião immediatamente o
nacional, .ai~da nilO vista na monarchia portugueza, que véo corI.J 9ue C?brem seus ~erdadeiro? pr,.;ectos, e experit'o~o~ têm fello, com palri-olisUlo exemplar, oO'êrtas e sa- mentanels_entaQ a mesma IDt~leranCl~ de. que falsamente
cnficlOS de sua!! pessoas, e cabedaes para auxiliarem nos accusao; que os seus SOCIOS prallcárao em França; e
~quel\Ui disposições' que Sua Mageslade tiver a bem de que praticará sempre esla.seila desorganisadora em toda
ordenar com aql1e\le firp; mas Sua Magestade espera que a parte em que puder firmar a sua dominação•
.os seus bO!l vassallos da -capitania ,de ~erna!Ubu.co f~rão
(( Considerai que se os ho\landezes"conquistándo este
da su~ patlv todos os esforços para eVitar lao excessivas paiz, procuravão despojar-vos de vossas riquezas, nfto são
calamIdades.
tambem agora oulros os fins 'desses homens que vos ly(I

-'

A ,bordo., da ~ragala Thetis no bloqueip do Pernambuco, )l5 de Abl'll de 1817. - Rodrigo José Fel'l'eira
Lobo. II
P1'oclamação.
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ranisflo. Pouco 'imporla que se g~oriem do nome de bra- tiverão 'a ventura de desfazer tolalmenle no dia i5 o exersileros ou de p.ortuguezes.
' c i t o denominado dos soldados insurgentes, ficando prisioI( Desligados pela immoralidade de' sbus principios de neiro o chamado general- Domingos José Martins e muilos
Lodob os vinculos divinos e humanos, que sujeitão o ho- outros, chamados officiaes, que já estão na cadêa desta
n1em aos deveres de cidadão e ás relações de familia e de cidade, passando a fiosso pode~ a caixa militar, 6 peras de
amizade, eSlão devorados de uma desmedida ambição de artilharia, muitas mun'ições de bocca e de guerra e a
riqueza e poder, estando sempre promptos a sacrificar a bandeira revolucionaria, ficando outrosim sobre o'terestas duas tão insaciaveis, como funestas paixões, todas reno quasi todos os ca~averes dos infames quc compúnhao
a8 considerações que as podem modificar uo _coração dos tão monstruoso exercIto. "
« C~!l!prindo-me, pois, ~nnunciar sem pe~da de tempo
'homens que conhecem e respeitão a ,'irtude.
I( Que f~, que honra, que prohidade s~ póde esperar d'e aos mJ1ltares, que ora estaQ por venlura mmha debaixo
gente que principia calcando aos pés e insultando todos do meu commando, tanta gloria obtida por nossos irmãos
,estes senlim€ntos 7 Que segurança póde ter' contra a força de armas, é no mesmo momenlo do meu essencial de,'er
do poder, collocado em taes mãos, o capitalista opulento, convida-los para írmos todos juntos render graças ao Deos
cujas riquezas estão desafiando todos os dias a sMe ar- dos exercitos, o que terá fugal' hoje, ao meio-dia, na
dente de oUr~ que os domina 7
igreja do Collegio,
II Infelizmente as fataes scanas da revolução franceza,
II E' tambe~ mui doce obrigação miuha fazer publico
cujos principios elles proclamão, devem abrir os olhos a que os dous maJor66 Salvador e Gordilbo commandárão as
toda a casta de proprietarios, e os mesmos povos de duas co\.umnas do'
ataque,
com tantn
lntelligencia
e valor
1
:
_
,
..quem aque 1les revolucionarias se servirão como instru- que merecem as maIS llOnrosas recommendações do mam~ntos, e que conhecêrão á sua custa, mas já tarde, que rechal commandante em cbefe, mereéendo iguaes exa lisoQgeira linguagem om
ilIudil'ão até as ullimas pressões o capitão de milicias do regimento do Penedo
classes da nação lião era mais q um veneno subtilmente Antonio José dos Santos, que o referido marechal graduou
preparado, que veio a 'd~generar para todos no mais ty- no campo da batalha, em sa~geuto-mór, ê tendo merecido,
rannico despotismo c insuporlavel miseria.
pelo que se sabe ate agora especial consideração o major
I( ~ taes vêm a ser indispensavelmente os elfeitos que da legião D. Luiz, e capilfles Paula, Bermogenes, Man ".
os principios revolucionarios modernos devem produzir, Duarte, Argolo e José Felix.
~
e realmenLe produzirão na EUJ'opa, que incalculaveis , I( CoriY a I'Ubrica do 111m. e Exm. SI'. conde geo&ral.males não ameação o Brasil no seu estado actual'? O Antonio Fructnoso de Menezes Doria, ajudante de oi'dens
exemplo da ilha de S. Domingos é tão horroroso, e está dé semana.
ainda lão recente, que elle só será bastante para aterrar
Bahia, 29 de Maio de 1.8'17. »
os proprietarios deste continenle.
II Extirpai, pois, habitante& de Pernambuco, extirjiai CondiçlJes otre7'ect,'das ao commandante do bloqueio pelos
sem demora o monstro que quer sepultar os pacificoS' povoadores do Brasil nos borrores, que, por mercê da Promembros do govemõ p7·ovisorio.
videncia, apenas lhes têm sido conhecidos pelos annaes
da historia. Sulfocai immedialamente a venenosa ser·
Os v.atriotas, á lesta do partido da independencia,
pente que vos devorará sem remedio-se lhe deres tempo entregaraõ ao commandante do bloqueio por parte de
para medrar e crescer.
S. M. Fidelissima os ê:ofres publicos, munições e mais
II Restabelecei promptamente a ordem e as autoridades clfei1os, pertencentes outr'ora á corôa, no estado em que
legitimas, 1l imitando vossos illijstres Iilaiores voltai á actualmente se acharem. A villa do Racife, Santo Antonio
obediencia do mais amavel soberano, verdadeiro P61i de e Boa-Vista não solfrêrão damno algum por parCe do parseus povos; por quem tem feito os mais heroicos sacri- tido independente.
cios, e por quem é temido e aqorado em todas as l'egiões
Os prisioneiros que. se achão por ordem das auterido seu dilatado Imperio.
•
dades actuaes, em razão de ,:mas opiniões politicas, não
II Os goveJ'Dadores 'do remo de Portugal e ,dos Algnr- sofl'rerúõ damJ1o, algum ou insulLo; antes serão relaxados
ves! informados deste_ sacrilego allentado contra a sobe- da prisflo. S M. Fidelissima concederá annislia geral a
raDIa do nOS80 augusto rei e senhor, e da violencia com todos o implicados na presente revolução, e haverú perque o chamado governo provisorio detem a proprieda'de feito esquecimento de- todos os actos perpetrado~ até
dos pOl'luguezes, que provavelmente pretende .rou}>ar h.oje, como se nunca livessem existido, e não poderá niupara com ella se pôr em salvo, e persuadindo-se de que guem ser por elles perseguido.
em semelhante crise todos os vassallos de Sua à1agestade
I( Será perII!1tlido a qualquer, que se quizer retirar
devem acudir sem demora a destruir no berço uma re- deste porto o fazê-lo com .sua'família, dando-se-lhe o
bellião, que, se gauhasse forças, faria nadar em sangue preciso passaporte e podllndo dispôr livremcnte de lodos
este delicioso paiz~ me ordenárão em seu real nome que. os bens que possuem, ,quer de raiz, quer moveis. Para
emquanto se não recebem lIS ordens do mesmo Senhor' veriflca\ãcJ e entrega que deve fazer o parlido indepenviesse com a força do meu commando bloquear es porto~ dent~ mandará o bloqueio um commissario seu, que, á
desta capitania, cujo bloqueio, que será auxiliado breve- )'ista dos respectivos'livros do cofre será entregue do que
mente com maior poder, deverá durar emquanto Sua Ma- existir.
gestade não' mandar o contrario, ou ...-mquanlo os fieis
(( Feita a entrega leva-ntarã o commantlante o bloqueio '
l;Iabitantes desta capitania não conseguirem sacudir o afim de deixar passar o vaso ou vasos neutroS", que leva- jugo que os oppJ1me, restituindo' neHa o suave e legitimo 1'em os que sc quizerem retirar. ,DlWeJ'á o cc.mmandante
governo de Sua Mageslade. do bloqu('io expedir incontinenli ordens ao commandai'lle
I( OS pernaD)bUcanos leaes receberáõ <la parle dos na- do exercito
de S. M. Fidelissima para que niLO a\'ance
vios de guerra de Sua Magestade, encarregados deste ser, contra' eEta praça emquanto se não ultimar a presente
viço, toda a ajuda e favor de que precisarem para o mil e ri~gociação.-Domingos Theoto.nio Jorge, go\ernador das
glorioso fim de restiLuir a paz e felicidade a esta interes- armas.-Francisco de Paula Cavalcante e Albuquerque,
sante porção dos dominios de Sua Magestade, mesmo an- ll:eneral de divisão.-O padre João 1\ilJeiro PeSsoa, govertes que as suas immediatas providencias ac;ui Jjossão chê. nador provisorio.-Manoel José Pereira Caldas, consegar. - Viva ê,'-rei nosso seuhor.'
lbeiro.-l\liguel Joaquim de Almeida, secretario do inteu Dada a bordo da fragata Perola.-José l\Iaria 1\1on- rior.-Pedro de Souza Tenorio, secretario,ajudante. II
teiro, capitão de fragata commandante. II
Con_diçues do comma1idanle do bloqueio para e11tral' em
Ordem do dia do conde
dos
A,·COS.
Pernambuco.
,
(l
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II Por nolicia.s chegadas honlem á noHe do quartelu Eu tenho em meu favor a razão, a lei e a força 81'general do marechall\Iello consta que nosso. camaradas. mada, tanto terrestre, como maritima, para poder enlrar
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no Recife com a espada na )lião, afim êIe castigar muit'õ ças; porém, rogado pelo fiel vassalIo de Sua Magestade, o
á minha voutade a todo e qualquer palriota-ou infiel vas- Sr: desembar:;ador José da Cruz Ferreira, nomeado ousaIlo, que são' ynonimos, por ttlrem alropeIlado o sa- vidor da comarca do Sertão, convenho em que haja um
'grado das leis de el-rei nosso senhor; porlanto cu não armisticio até que o dilo Sr. desefubargador possa Ilegal'
posso admillir condil;oes indignas, como as que se me ao Rio de Janeiro a rogai' a ~ua 'Magestade que perdôo
propoem, e s6 sim mandando á wl'l'a um ou mais of[lcüaes aos reheldes que atropellárãu o sagrado das suas sabias
c tropa para tomar o commançlo das l'ortalczas, retiran- leis, pois' que não é possivcl9ue um vassallo esteja autodo-se as suas gnarnições e enlrar aquellas que eu eleger, risado para perdoar tão atrozes delictos, e nem é do meu
c da mesma f6rma as embarcações armadas, arvorando-se modo de pensar; porlanto póde o go\'ernador apromptar
logo as" reaes bandeiras em toda a parle, salvando· as dl- uma das embarcações que tem o porto para o sobredito
• Ias forlalezas, gritando·se sete vezes-viva el-rei nosso desembargador ir Ol'ar a el-reLnosso senhor ]lo.r todo o
senhol' e. toda a familia real:"-e os corpos militares em povo do Recife.
armas, dartdo Ires descargas, e no fim dellas dando os
u Esta embarcação sabirá em lastro, que seja bastante
mesmos vivas () que deverá re~ponder a minha esquadra, para I'eger a vela, e logo que saia para a esquadra eu lhe
e e'ntão saltar eu em terra a tomar o govel'l1o de toda a porei um com mandante e parte da ~uarnição, lrllzelldo
capitania, ficando em custodia os membros do governo, e aquella com que sahir os mantimentos para a viagem, e
o chefe dos corpos e commandantes das fOl'lalezas até pelo que pertence ao exercito de tena não posso embaraque Sua Magestade haja por bem determinar da sua con- çar que elle se apprQxime ao Recife, pois que obra declucla sobre a revalta acontecida ellh Pel nam\I1:1co (de- baixo de outras oru~lis, e o mais que posso fazer é o de
vendo cu assegurar, debaixo da minha palavra, a todos.os participar-lhe esta minha determinaçãel, que nãq duvido
senhores referidos que pedirei ao nosso amavel soberano aceite.
a segurança de suas vidas), devendo eu mandar por teITa
u
Cumtudo
não
fico
p~.o
resultado,
e'caso que o gover·
um official participar ao general das Iropas que marcha
a.té eQtl'ar no Recife, e devendo retirar-se os povos que a nador, com a sua mobilia, se queira retirar à côrte do Rio
mim ·me parecer para suas habilaçõlls, e quando eu'sal· de Janeiro, convenho que o faça, e lhe seguro desde já a
t'" em tefl:a estar no.caes a nobreza e corpo cio commer- sua vida, com tanlo que não haja a menQr vingança com
cio,' c~m as aul?ridades ~ivis e militares, pai age gri.t~r os. desgraçados em prisão, e eu tome o comlÚando da ca·
.
em voz alta -- viva el-rel nosso senhor e Ioda a famIlHl pitania, corno já disse.
real-e dalli marcharmos para darmos as devidas graças
u A bor~o da fragata Thell:s, surla defronte de Per-·
ao Deos dos exerci tos por tão feliz rilstauração de tornar nambuco, i9 de Maio de 1.817 (assignado). -Rodrigo José
aos seus Iimiles, e sagrado das leis com que somos regi- [<'erreÍl~ Lobo, chefe de divisão e commandante. »
dos pelo melhor dos soberanos, e depois recolher-m.e á
ca~a da habitação dos governadores, aonde estará a
guarda, que me pertence como capilãO' "(eneral, e conli- Alagoas.-Copia da carta do conde dos Arcos ao tellelltenLlarei dalli í1or-diante a felicidade dos povos e fieis vasooronel Antonio José Victoriano Borges da Foncecal*)
sallos de el-rei n.osso senhõr.
cOnl'l11andante
que enUIo era das armas da comarca da~
(l A
Dordo da fragata Thetis, surla em franquia de·Alagueis.
fronte de Pernambuco, i8 de Maio de 1.81.7 (assigoado).
-Hodrigo .To é Ferreira Lobo, chefe de divisão e <,:onimalldaillO. »
• cc 'RecQbi a sua carta de 14 do corrente, que aC0.\llpanhava as
noticias do horrendo acontecimento que-tevlllugar no Recife
lllt.imaçao ultima'ao commandante do bloqueio de S. M. em . a do presente mez. A data da sua carta é a mesma das minhas ordens. expedidas a Sergipe de EI-Rei sobre as primeiFidelíssimo defronte de Pernambuco.
ras medidas que havia a tomar a semelhante respeito, e sendo
cUDsequentemente provavel 'que o porto de Pernambuco já se
(l Eu abaíxo-assignado,
governador civil c mililar do ache rigoros~mente bloqueado '110 momento da rec~pção desla,
partido da indepcl1dencia em Pernambuco pela dissolução tenho a prevenir a Vmcê.: primo, que o padre José 19nacio Ribeiro, que sublevou essa comarca, foi fuzilado no quarlo dia
do governo provisOlio, em resposla ás condições referi- de
sua cbegada a esta lerra; secun~o, que em Sergipe ha já um
das pelo com mandante das forças navaes, etc., de S. M. bataihão e um esquadrão de lropa de linha, e corpos de mili·
}cidelissima, estacionadas defronte de PemamDuco, res- eia • promptos a marchar sobre essa conjarca, além de outras
pondo que são irreceptiveis no lodo as ditas condiçõe divisões que brevissimamente se poráõ em marcha; tercio, que
como dec)arárão o povo e exercito juntos para e~"c tenho encarregado ao marechal de campo Joaquim de Meno
Leite Cogominho de Lacerda de restituir essa comarca á obeeffeilo.
« Agradeço ao dito com mandante a )?alavra que d:I de diencla das leis de S. 1\1. F. El-rei nosso senhor; quarto, que
para esse mesmo fim saltarâõ em Jaraguá brevissimamente um
segu,ranca de vida dos dilos membros do go\'crno provi- corpo
de partidarios, com mandado pelo major e meu ajudante
sorio, que não pedirão e nem aceitão; e d~clar.. 'lue tomo de ordens José Ignacio Gordilho; quinto. finalmente, que,
a Deos por testemunha de qlle elle é responsavel pQl' to- lendo sido o seu procedimento-perfeitamenle inilitar e nobre
dos os horrores quc se vão a praticai'. Amanhã i9 do cer- aLé a data da sua mencionada carla, comtudo perdeu muitp de
rente, assim que não chegar resposta do dito comman- nobreza desde que um cl~rigo sublevou todo o districto de sua
d"nte até ao meio-dia, serão passados á espada. Estas autoridade, o qu não obstante avlJnturo-me a dar por certo
promtlssas 'serão executadult' apelar da repugnancia que que um oflicial portuguez não perde assim repentinamente sentimentus qUlJ herda com o sangue de seus maiores, e nesta intenho em usar de medidas rigorosas.
telligeucia ordeno-lhe muito positivamen~e que' com a espada
u O govorno de Pernambuco, que ora eu só represento, em urna mão e a bandeira portugujlZa se una aos bravos. que
creio tem dado sobejas provas da sua generosidade, sal- ahi mando encarregados de fazeI' adorar o sagrado nome de
vando os seus mais encarniçados inimigos, como melhor S. M. EI-rei nosso senhor, e de punir de morle aos rebeldesl
póde dizer o mesmo agcnte empregado nesta missão. Este na intelligencia de que sua ulterior conducta me. proporcioé o meu ultimatum se commalldanle do bloqueio não na.fá a occasião para mim muito agradavel de interpOr minbas
accordar as justas condições olfel'ecidas e apontadas humildes supplicas na àugusta presença de et-rei nosso senhor,
implorando de sua llIimitada benelicencla o p~rdão de algum
_
hontem.
momento de desatiDo, que irresistlvelmenle o le.nha o[uscado
(l Quartel do governo civil e das armas, i8 de Maio de
por algum espaço.
_
• 1.81.7.-0 governador Domingos Theotonio Jorge. »
(l Deos guarde a Vmcê. Bahia, 30 de Março de 1817.-Conde
dos Arcos.-Sr. tenente-coronel Anlonio José Victoriano Borges da Fonceca. »
Ultima ~ecis(l.o do cOJ1lmandante do bloqueio,
r

°

-

u Tendo-me 'sido apreseútada a determinação em que
J •
•
diz estar o governador ora existente no Recife, tenho a
(') Este militar, tendo aenunciadb a revolução no dia 14,
parlicipar-Ihe que em nada me atemorisão as suas amea- colligoü-se ~ ella no dia 18 dó mesmo mez!

I '
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Thomaz Antonio de Villanova POl'tugdl(')

Thomaz Anlonio de VÜI~bva Portugal nasceu
em Tho'mar (ddade celebre de Portugal por ser a
séde do capitulo da ordem de Cbristo) no dia 18 de
'51etelllbro de 1755, sendo seu pai um advogado de
f
d
d
.d
pouca ortuna, mas e grao e COOSI eração por sua
pt'obidado e reconhecidas vil'luues sociaes:
Além de Thomaz Antonio teve mais dous filhos:
, FI'. Inn cencio Antonio das Neves, religioso carmelHa, lente de tbeologia na niversidade de Coimbra, depois pro incial dos carmelitas no Rio de Janeil'o, e 'por fim bispõ no Algarve, onde falleceu ; e
Alexandre Antonio das Neves, provedor' da casa da
moeda de Lísboa,- distinctQ poeta e membro da aca.demia· real.
Thomaz Antonio, estando_de llonegedor em VillaViçosa, escreveu duas memorias sobre a sciencia do
direito, que forão çoroadas 60m a medalha de ouro
pela academia reaL das sciencias.
Indo o Principe Regente (o SI'. D. João VI) á
Villa-Viçosa travou conhellÍmento com o corregedOr, e foi tanta a affeição que lhe tomou, que ouvia
o seu' parecer e o consultava em t'odos, os negQcios
que tinha de resolver por achar maduros os frutos
do seu juizo. Regressande o Prinoipe para Lisboa,
pouco depois recebeu :Chomaz Antonio ordem de se
apresentai' a SU.í.l Alteza; na capital, o que fez logo
por obediencia, sendo s~mpl'e bem acolhido e con'sultadd.
Vendo Thomaz A1ltonio que nàda se resol.via a
seu respeito se dirigio ao Principe, pedilldo-Ihe li·
cel1ça para regl'essar á Vllla-Viçosa, e justificou o
seu pedido l:Om a faHa que fazia aos povos na administração da justiça. O Principe lhe respondeu que
d~ria as providencia~, e fio dia seguinLtl nomeou
novo corregedor para Villa-Viçosa, e Thomaz Antonio para desembargador da relação do Porto, com
exercicio na casa da suppl~ação de Lisbóa, onde
não tardou em ter um l~gar ~ectiyo..
Recebeu ordem de Ir todos os dIas ao paço, e
quando o Principe ia para Mafm alli se lhe davaaposento. Th?m~z A1;ltonio continuou a ser consúl~do pelo Prl1lC1~e dIrectamente em todos os negoCl~S, se,ndo consId~rado por ~od,os (me!10s ellp, pl'O• prlO. a s~) co~o valhdo ?O PnnClpe, pOIS que desde
o prulleu'o dia alé ~ ultImo. nunca se d~u corno tal,
e antes cada vez maIS submISSO e respeItoso, porém
ao mesmo tempo severo e firme na sua opinião.
A administração da fazenda"publica se achava em
pessimo estado, porque era ministro do reino e da
filzenda o conde de Villa-Verde, bOTI.lem sem mc• rito, surdo e glotão; porém o Principe tinha por
elIe grande .consideração. Pal'a melhol'ar o estado
das rendas publicas cI'eou-se O lugar de fiscál do
real eral'io, com amplas aLtribuiçües, confiando-se
elIe a Thomaz Antonio, que o exerceu COIIl tanta
pericia e modestia, pue tudo parecia ser feito pelo
incapaz ininistro conGe de Villa-Verde.
/ Thomaz Antonio' de~ nova fórma á ol'ganisação
do eral'iQ, e administrou com ta.çlla sabeãol'ia, que
cheg(m ra cobrir o deficit que achou permanente, e
-. ,
'
(') Vide I a :1' serie do Bl'asil Histo"ico de :1864, onde
se acha a OOl'1'espondencia do TlJomáz Antonio com o rei,
com a rainha Carlota, elc., que copiei dos ol'igioaes manuscl'iplüs. -
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a elevar a receita á uma som ma a que ainda não tinha chegadó, como tel'emos occasião de mostrar
pelos balenços que possuimos,-feitos peJa pI'opria
mão de Tbomaz Antonio.
A ec.onomia das despezas não era inferior ao melborammo que se fazia na arrecadação da receita,
O lugar de fiscal do l'ea1 eral'io nasceu e findou~com
Thomaz Antonio, poís que nunca mais foi l)roviuo
por ninguem.
O Pl'incipe Regente, satisfeilo dos serviços de
Thomaz Antonio, o despachou desembal'gador do
p~ço, facto. que ainda se não tinha dado na monarchia portuguza, porque Thomaz Antonio cra o mais
moço desembargador da casa da supplicação âe
idade em que óllli ninguem tinba entrado.
Th..omltz Antonio não tomou posse do lugar, mas
o PI'incipe lhe pel'guntou um dia por lIma consulto
do tribunal, e eHe se vio ob?igado a conr~ssar·lbe
que aind_a não tinba poS"i;c no desembargo: (I E porque? li lhe, pel'guntou o Principe. ce Porq.ue ·não
tenho tido animo parn isso, sendo ainda moço e sem
o meriLo preciso. ))
.
O Principe formalisou-se ~ lhe dissç que tomasse
posse' do seu lugar no primeil!o dia de tribunal, e
que examinasse y. consulta c lhe communicasse a
sua opinião. Tbomaz Antonio obedeceu, e foi agráciado com a commenda da ordem de C1I'isto.
A situação volitica. de Portugal era então deplor 1i'el, como ja mostrámos no i o tomo 'da 2" pa}'te
da nossa Chol'ographia Histol'íca do Bt'asil, e tam-,
bem o papel que representou Thomaz Antonio até o
embarque da família real para o Brasil, porque euião era elIe considerado vallido do principe; mas
não adulava, nem pedia e nem intrigav.a, como órdillariamente fazem os que ro~eiã15 os govel'llantes.
O seu valimento consistia no bom conc'ê,to em que
o Principe o Linha e nas considerações que lhe prestava; mas isto não o salvava da iQveja. Os fid.algos
pão. podião supportar que o ff1ho de um simple
-advogado de aldêa fosse vallido do Principe, e por
issô o illtrigárão em um momento o mais solernne
da sua vida,
'fbomaz An'tonio; conhecedor do estado politico
da. Europa, e principalmente do de POI'Luga}, fallolJ
a vêrdade ao Principe para que deixasse Mafra e
fosse pal'il Lisboa. O Principe partiu com effeito para
a capital, e desde esse momento Thomaz Antonio·
foi excluido do seu conselho e portanto das pOl'las
do p a ç o . '
,
Não obstante se achar em àe graça-e sem communicações com o Principe, prevaleceu o seu conselho de iI' a côrte para'o Bl'asil, e nessa occasião
solemne o Principe Regente determinou que do era.
rio se entl'egasse a 'fhomaz Antonio todo o dinheiro
que se puâesse recolher dos cofres, afim deHe se
encal'l'egar da fornecimento com[ieto da esquadra
que devia transportar a familia real para o -Bl'asjJ.
Esta relem Tbomaz Antonio a recebeu pc}o correio
depois -de se achai' nO'Rio de Janeiro. Tirou della
uma copia e ~ elltre.gou ao go."erno 1 '.
RestabeleCIda a corte no RIO d.e Ja.n~lro e creado
o desemba~go do paço no BrásIl, VlO-se que Tbomaz Antomo era o UllICO dese~)JbargadOT do paço
que tinha v:indo de Portugal, e foi por isso nomeado
c~ncelJer-mór do ESladó do Brasil. O lugar de
cbanceller-mór pertencia de lei_ao desembal'gador
do paço mais antigo.
,_
No Rio de Ja'ueirp o Principe Regente Cl'eou a
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ordem da Torre Espada para contemplai' nacionaes áppareceu sob o commando do general Lecor, que
e estrangeiros ll.ue o tinhão acompanhado, e Tho- depois foi barão e vi conde da Laguna. Chega"da ao
lllaz Antonio fOI agraciado com a comlfle~a d.esta Rio de Janeiro foi aquartelar-se em S. Domingos da
ordem. Deu-se-lhe para morar, com o medico Ma- Praia-Grande. O Principe Regente passou-se com a
noel Vieira, vallido lambem do PI'incipe, a casa dos sua côrte para alli e assistio ás manobras e simuinvalidos, que servia de quartel na rua do mesmo lacro de guerra que a divisão fez com muita satisnOI1)e.
_
fação de Sua Alt!3za,
Esta casà foi dada, depois de propriedade, 0:0
conde da Barca (Antonio de Araujo) era o mimencionado medico Manoel Vieira, que teve o ti- nistro da guerra e achava-se doente de cama.
tulo de 1)al'ão de Alvaiasere, cuja v.iuva a vende.u a O Principe Regente fez promoçôés, deu..co...decora·
a Estevão H.ibeit'o de Rezende, depois marq uez de çôes, e despachou todos os negocios da divisão até
Valença e pel'tellce hoje á viuva deste, e está seijdo embarca·la para Santa-Catharina, só com Thomaz
act.llalm~nte occupada pOI' -um coliegio de edu- Antonio, que CI'a o unico conselho de qu~ se.achava
assistido. O .conde da Barca assignava para esse fim
ca"ão
'( .
.
Tudo isto se passou sem que se levantasse a ex- todos os papeis que Sua Alteza lhe mandava.
.
communhüo em que tinha incOl'rido Thomaz AntoO Principe concedeü á divisão o titulo'de-vo, nio por dizer elú Mafr-a a verdadu ao Princip1l ; 'po- luntarios reaes .. 1<'0 i tamhem em Santa-Cruz que
rém sabemos de orLem mui pura que dUl'3nte esse Thoina~ Antonio (ez pela pl'imeira vez presentir ao
tempo de excommu'nhão <Y Principe Regente se COI'- PI'incipe Regente qu.e se não podia C"bntclr· por
respondia com elie por .in~erl11edi? de Manoel muito tempo com a ullião·do.Brasil1.l: Portugal, e
Vieil'a. Acv cOllselhü-de lmmstros fOl chamado va- que era 'necessario dai' ti.tulos de nobreza a -alguns
rias v{;zes para discutit' os meios rle crear no Brasil 1Jrilsileiros e admittl-Ios tambem no ministerio. 'Esta
uma receita, com a qual se pudesse sustentar o idéa. levantou contra Thoma2 Antonio um grande
Estado e a nova cÔrte, e para o que estabeleceu rumor no paço.
.
O Principe Regente todavia não a desprezoq.
pI'imeiro I!.ma base'~azoavel, conseguindo fiualmente
o seu intento.
O valimento de Thomaz Antonio não podia chegar
Por firnJoi Thomaz Antoqio admittido á pl'esença mais alto do que já tinha,vuegado. O Principe de·
do PI'incipe, com muito desgosto dos fidalgos, que sejava que Thomaz Antonio.entrasse para o minis"
olhavã{) para elle como para um io.imigo, tanto teria; mas este tinha receios de ser mitlistro, apemais perigoso que não ambicionava titulos ue. no- zar de não ·ser insensivel ao prazeI' de governar;
"oreza. Pouco a pouco se restabe1ecêrào as anl1gas porém gostava mais de o fazt'" secreta'rnente do que
relações do Príncipe Regente com Thomaz Antonio, ostensivamente.•
e elle ficou, como d'antes, ,;endo o conselheiro priRecusou quanto pôde, servindo-se de varios pre.
vado do Sr. D. João VI.
textos, sendo um deIles que nào convinha ao serComo já vimos ~as cal'tas que temos p,ublicado o viço do Priacille que entrassem ministros novos
Principe 1l0mmUllIcava a Thomaz Antomo todos os com os· velhos que ainda existião. Mas estes forão
negocio.. ~rimdo~ ~ até. ().. qlle·~e ,passava c~m os ou- morrendo, e por fim já não existia senão o conde
Iros ministros· na mms estreIta confidenCia. Mas o da Barc!\., velho decrepito e doente de cama.- Assim
Principe Unhél a fraqueza de nem sempre seguir mesma Thoma"z Anlonio ainda resistia.
Fallecendo o conde da Barca acabárão-se 0& pretudo o que lhe acon.selha v.a O' se~ fiel 'e declic,aá~
amigo Thomaz Kntomo, para nào 1J' de encontro a textos, e Tholl1flZ Antoniu formou novo ministerio
voutade pet'severant,e de qualquer dos seus mi- de accordo com o Principe, Ficou cIle com a pasta
do reino, João Paulo Bezer'l'a com a da fazenda, o
nislros.
'l'ouco a pouco di vulgoll-se no Rio ue Janeiro a conde de Palmella com a da guerra, e estrangeiros,
;ntimidade do Principe com l'homaz Antonio. Nessa e o conde dos Arces com a da marinha e u1intimidade as verdades erào tão claras, que Cl PI:in- tramar.
O conde de Palmella achava-se então em Londres'
cipe chegou a desconfiar dos seus rnin~stros até em
cousas de !)Quco alcance. Exigia que lhes fossem e o conde dos Arcos governando a Bahia. João.Paulo
apresentadas, com os competentel.l extractos, todos Bezerra estava no Rio de Janeiro e tomou logo posse
o.s requerimento~ documentados. que chegavão ás do seu ministerio, e foi pela primeira vez que no
di vérsas secretarIas de Estado, tIrava OS extractos Brasil se desannexolLa pasta da fazenda da do reino;
que vinhão com o pal'ecer dos ministros, e os man- mas is~o llurou pouco tempó, porque nove mez....s
dava a 'l'lIoma-z Antonio para os examinar e dar o depois faneceu João Paulo Bezel'ra, e a pasta da faseu pal'ecer. Combinava depoisõ'parecer e extrac- zenda encorporou-se de novo á do reino.
tos dos ministl'os com o parecer e extracto de ThuThomaz Antoni<l teve o titulo de ministro assisinaz Antonio, P então decidia livremente.
'
tente ao despacho, e reunio nG priucipio do seu.miO Principe I:tegente passava habitualmente algu- nisterio todas a~ pastas, á excepção da fazenàa, e
mas semanas do verão na fazenda de Santl'-Crnz..depois da morte de João Paulo Bezerra tambem
O chancelier-mór Thomaz Antonio era quem o ena.
O conde dos Arcos chegou aepois, e tomou posse
acompanhava., com exclusão dos ministros de Estado. Era o unico conselheiro que alli tinha o Pl'Ín- da pasta da marinha e ultramar; mas o conde de
cipe, e P?f isso eru Thom~~ Antonio quem. e~pedia Palm.ella S? ~hegou (tres annos depois) ao Riõ de
os nega.clOs c cor cspou..lla-se com os mIll1stros. JaneIro no dIa 23 de Dezembro de 1.820 vindo na
Fo} ~ Santa-Cruz q~e Th0!llaz Antºni~ l:e~olve~l,o 'Corveta anstríaca Cm'oli"!..a, co~mandada 'pelo capiPI'lllc~pe a mandar ~'l1' d~ Lisboa uma dmsao mIIJ- tão de fl'agata 'PuHel, com 40 dIas de viagem de Gital', tImda do exerCIto P?rtuguez, para t?1I\.ar parle braHar ao Rio de Janeiro, eRl cujo bOI'do tambem
na guerra do sul, onde Já as tropas braSileiras susol vir.ha o enviado cxtraordinario e .ministro plenipoten [a v~o. a_guel'~'a com ~anta~em e denodo..
tenciario de S: 1\1. o Imperador da Austria o barão
A dmsao fo~ mandaqa VII' da flôr do exerCIto, c de Stumer, pOIS tendo sahido de Lisboa o conde de
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PaÍmella no dia 6 de O.utu.11rO do n'lesmo anno, .no II~e fallari~ dinheiro no_ erar!o, ~ que se fa·ltass.e elle
paquete Montagu,. por ah~Ir este a~ua, alg~ns dIas f~nha al1l;lgos q~e o nao delXanão mal. El-rel pal'depois da, sua sabIda de LI.sboa al'l'lbon a Gibraltar, tIO -no dIa segulllte para SanLa-Cruz sem dar parte
onde o conde de palmella passou-se para a' cor- disto a Tbomaz Antonio.
veta C m ' o l i n a . ·
Depois de alli estar é que mandou chamar a Tbo'O ministerio de ThoTIlllz Antonio foi -publicado maz Antonio, e o que se passou entl'e elles não resno dia 21 de Junbo de 1.81.7; mas todas as cous::ts pil'ou. O que é cerLo é, que,'na volta do rei de
pOI' mais serias que sejão têm um lado de ridículo, Santa-Cruz, tinha entrado Targini nas boas graças
'l'homaz Antonio, sendo chanceller-môr, aconse- de Thomaz Antonio, governanç1o o el'&rio, com
lhou que se alargasse o pedaço de uma rua, por tanta ou mais amplitude do que no tempo do maronde o transito el'a perigoso; fez·se disto um nego- quez de Aguiar.
elo de Estado e os ministros se oppuzel'ão. Ao mal'Targini dizia então, referindo-se a Thomaz Anquez de Aguiar parecia que Thomaz Antqnio que- tonio, que nunca tinha visto poltro mais bravio e
ria absorver. até as attribuições da camara muni- nem cavallo mais manso.
.
cipal, e a rua não se alargou senão depois do
A influencia de Targini chegou a ser com Tho.fallecimento dos ministl'os.
maz Antonio a mesma que era com o marquez de
Foi uma das primeiras cousas que Thomaz An- Aguiar, só com a unica dilTerença de que com este
tonio mandou fazer logo que subio ao poder J;lara determinava por si só, e com aquellc concorria com
mostrar a sua autoridade. Quatro ruas se ajuntarão os conselhos da suá experiencia.
em um ponto,. que forão ~l5 de S. José, de .San~o
O ~~rquez de Aguiar não conhecia o~ desvios de
Antonio, da. Ajuda e OurIves, que se estreltaV!1O TarglllI, emqnanlo que Thofclaz Antomo estava ao
tanto defronte do convento do Parto, que não erão alcance de os conhecer, e isto continha o thesouraros Os desastres que alli se davão ; cortou-se o reiro-mór nos limites da moderação com o que a
angulo saliente de uma casa que impedia a circula- administração publica ganhava.
ção e toda.a difficuluade desappareceu ; mas para
Depois da batalha de Taquarembó Thomaz Antoisso, como jã disse, foi necessario que houvesse um nio mandou o seu secretario de gabiD.1e á Santa
novo ministerio por causa ela morte do que então Catharina e ao. Rio-Grande do Sul em missão se·
existia.
creta, porqué tinha por costume não escrever offiThomaz Antonio continutlu a acompanhar o rei, cialmente. resolu~ões importantes aos generaes das
porque então jã era morta a rainha D. Maria I, para fronteiras. Mandava sempre uma pessoa de sua inSanta-Cmz. A confiança do rei, como jã dissemos, tima confiança levar o recado verbal, e o Sr. Drumcm Thomaz Antonio era illimitada, Thomaz Anto- mond, que era o seu secretario de gabinete, foi
nio havia separado o miqisterio da fazenda e dado neste serviço por duas vezes a Monfevidéo.
a direcção delle a João Paulo Bezerra, nilo esperança
Antes de pat'tir recommendou Thomaz Antonio
de que este pudesse destruir a preponderancia do ao Sr. Drummond que fosse á casa de Targini, thecelebre Targini, visconde de S. Lourenço. João soureiro-mór, receber" suas ordens. Targini achaPaulo Bezerra era inimigo de Targini, mas; u,ma va-se em suã livraria, collo~da na espaçosa sala d6'
vez entrado no ministerio, reconciliou-se e morreu segunda" andar do seu palacete, em Matacavallos, e
em santa paz com o seu adversario.
apezar das desalfeições que havião de familia, TarTargini era o thesoureiro-mór do real erario; gini recebeu com cordialidade o Sr. Drummond, e
Thomaz Antonio não lhe era affecto; mas, reunindo ao subir, disse-nos o mesmo senhor, que na escada
a pasta da fazenda á do reino, perdeu essa desairei- encontrou F. C. B. e J. J. de S., que descião ao
• ção e se fez amigo de Targini. De posse da pasta meS'qlo tempo.
da fazenda publica Thomaz Antonio achou o erario
Ao entrar o Sr. Drummond na livraria de Tarembaraçado oe o quiz pôr em ordem. Estabeleceu gini lhe perguntou este: «( Encontrou alguem aa
uma conferencia semanal dos empregados superio':.. escada?» Respondeu-lhe pela affirmativa. II Vão
res do erario por elle pr.esidida; fez um orçamento mui contentes, não é assim? Pois bem, estão amda receita e despeza, e na sua presença se decidia o bos perdidos, e não são elles sós; a muita gente ªrque se devia fazer para a semaDa seguinte.
puinárão e é isto o que eu sinto. I) Mudando de
Os chefes do erario davão conta odas assemanas conversa, p!lrguntou ao Sr.. Drummond o que neem cada conferencia do modo por que tinhâo exe- cessitava, e tendo este recusado ~ gratiUcação, que
cutado as resoluções della, e as cousas andavão de é cqstume dar-se em taas commiss_ões, dizendo que a
modo qu~ toaos os sabbados, que era o dia mar- somma em que orçavão os seus ordenados lhe bascado para as conferencias, o ministro tinha em suas tava, tornou-lhe TaJ;gini: l( Menino, o senhor ainda
mãos um balancete do thesouro, e sabia o que de- é muito criança e engana-se com as cousas deste
via entrar e sahir mI' semana seguinte. Mas no 01'- mundo, que não são tão bonitas como lhe parecem;
. çamento Thomaz Antonio se esqueceu de incluir a mame emquanto a vacca dã leite. l) Mas o Sr. Drnmverba da des.peza extraordinaria que fazia a casa mond recuso R as excedencias e só recebeu adiaria
real nas jornadas a Santa-Cruz, e este esquecimento de 4$800, e indo ao erario entregou a ordem a' Anfoi o triumpho de l'argini. tonio Homem, e recebeu o subsidio para a viagem
Chegada a occasião da jornada el-rei fal10u djsso ordenada por Thomaz Antonio.
a Thomaz Antonio, e este disse a Sua Mllgestade
Quaudo se negociava com a Inglaterra que o
que seria muilo conveniente desistir naquelle anno commercio de escravos só se fizesse ao sul do equadesse passeio, porque dava um augmento de. des- dor, esta negociação assustou á côrte portugueza e
peza que não estava calculado no orçamento; el-rei desorientou a cabeça de seus ministros. Thomaz
não gostou da observação. Mandou á noite chamar Antonio era ainda chancelJer-mór, e consultado
Targini, a quem deu parte do occorrido, e este disse pelo Principe Regente deu parecer diverso do que
a Sua Magestatle que. não fizes~e caso do que lhe pensavão os ministros. Entendia que a limitação do
dizia.o ministro; fosse para Santa-Cruz, que não trafico era o ponto d-e partida da comple'a abolição
I
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da-escravatura; que a abolição estava na natureza
das cousas, e bom era que se marcasse já o ponto
de partida; que li abolição da escravatura seria um
bem e não um mal para o Brasil, posto houvesse
elIe de soffrer no seu modo de existir com essa mudança, mas que esse solfrimento seria temporario,
como a reacção de 'uma enfermidade, que é o signal da cura completa.
.
Este parecer de Thomaz Antonio socegou o animo
do Principe Regente, e a convenção foi ratificada.
contra a vontade dos ministros.
O chanceUer-m6l' ente,ndia que convinha desde
logo procurar dirigir a corrente da emigração européa para o Brasil, rodeul' a cidade do Rio de Janeiro de colonial:! agricolas, que para o futuro viessem abastecer a grande cidade, cujoa destinos eUe
encarava vantajosamente; mas esta idéa foL combatida e não pôde pI'evalecer. Os adversarios entendião que Q Brasil não convinha senão a portuguezes,
e que o enxerto de outros povos seria prejudicial á
integridade da monarchja.
.
A revolução de Pernambuco em 1.817 atrazou a
execu'ção dos planos de Thomaz Antonio. Esta revoluÇão o preoccupou. Elle a encarava debaixo de
dous pontos de vista, e ambos fatam;. Elia primeiro
o abalo "e levava a idéa da fidelidade; o segundo
uma ingratidão para com o rei. ThomazAntonio era
pessoalmente amigo de D. João VI, e tudo' o que
podia otfendel! ao monarcha offendia a elle igualmente.
Os pedreiros livres..erão para ene o que os jesuitas forão para o marquez de Pombal, quasi que
tendo pacto com o diabo, e sendo autores de todas
as calamidádes pass!ldas, presentes e futuras. Pelo
simples facto de ser ped]eiro livre perseguio algumas pessoas, lUas uma s6 foi victimá, ~ esta foi-Luiz
'''Prates de Almeida e .Albuquerque, secretario da
academia militar, moço a qu'em faltava o juizo pr.ndencial. Luiz Prates foi mandado sem processo nem
sentença, por um simples inquerito do juiz da inconfidencia para Gôa, onde foi assassin~do por de'
masiadà imprudencia sua em 1821...
Thomaz Antonio chamou para chefe da alta espionagem um celebre José Anselmo Corrêa, natural da ilha da Madeira, homem perverso e que tinha
já sel'vido na diplomacia portugueza. Foi este homem encarregado de denunciar os pedreil'os livres,
~ elle -o fez, denunciando a todõ o mundo. O rei
passou pelo de~gosto de saber que até os seus criados, que mais de perto o servião, erão pedreiros
livres. Soube que todos os ministros, que sel'virão
no Brasil antes de 23 de' Junho de '1817, tinhão
sido pedreiros livre3. Para contentar o rei e satisfazer ao ministro começárão .as retratl!-ções e as
abjurações.
.
O m~rquez de Anjeja, para mostrar que estava
convertido, offereceu a sua prata para ser cunhllda
em moed?, para satisfazer as necessidades do Es':
tado. Foi mandado para Lisboa encarre.gado de tratal' para o Brasil uma divisão ao exercito, de que
devia ser commandante, com o titulo de auxlliadora. De todas as denuncias a que mais ferio o coração do rei foi a que dizia respeito ao conde de
Paraty.
Este i~epto e corrupto fidalgo !Ira seu; camarista
c seu valhdo .em serviçt> permanente. hm prova d!l
seu ~rrependlmento.entrou para a irlpandade dos
terceIros d~ S. FranCISco, e andou tres dias no paço
com o hab ' to da sua nova irmandade.

Thomaz Antonio propôz, e o rei approvou, a nomeação de José Albano Fragoso para juiz da inconfidencia, lugar que pela primeira vez apparecia no
Brasil. Triste recordação esta! Consola a certeza de
que não ha de mais reviver. José Albano, que 9;0zava da amizade de Thomaz Antonio, ahusou della
e-.do fatal emprego de juiz da inconfidencia para intrigal' o minist:':l de quem dependia.
O juiz da inconfidencia ia todas as noites ao paço
contai' ao rei o que havia e não havia. Era a tatica
daquelIe tempo trazer sempre o rei em susto. Em
uma noite o juiz da inconfidencia lia um papel ao
rei, e como a luz estivesse baixa o rei pegou no
castiçal para a levantar. Naquelle tempo ninguem
podia sentar-se em presença de Sua Magestade.
A acção do rei de pegar na vela para que o juiz
da inconfidencia pudesse lêr mais ao seu gosto desorientou por tal modo a cabeça deste juiz, q.ue entendeu que para ser nomeado ministro de Estado
bastava que Thomaz Antonio morresse ou cahisse
do poder. Desde então começou a intrigar 0_ miElistro de quem s6 havia recebido beneficios.
Thomaz Antonio desapprovou, com a reserva que
o caso exigia, a conducta do conde dos Arco~ de
matar na Hahia, sem as garantias da lei, os membros da revoluç'io de Pernambuco que lhe cahião
nas mãos, mandando que ceSRasse de o fazer. Nomeou uma alçada para inquerir da revoluçãO, mas
não foi feliz na escolha do presidente.
Bernardo Teixeira, desembargador do paço, era
magistrado entendido, mas carecia ser honrado.
De Pernambuco deu as mãos a José Albano, juiz da
inconfidencia para intrigar e perder a Thomaz Antonio. Prolongou a devassa além dos seus limites,
vendeu a justiça e voltou rico para Portugal. Debaixo da cama, onde falleceu, achárão-se muitos
contos de réis em ouro, que tinha levado de Pernambuco.
'
Igual venalidade se encontrou em Rodrigo Lobo,
commandante do bloqueio. O secretario deste chefe
de m"arinha, o tenente Barunete, no pouco tempo
que alli esteve, regresson ao Rio de Jl.lneiro com
'sua fortuna melhorada: trazia ouro, joias e pedras
pI'eciosas, com dous escravos, uespojos da sua conquista.
.
Do secretario do general Luiz do Rego não me
consta. venalidades; mas commetteu alli tantos
actos de atrocidade, tantas Cl'Uezas e desaforos, che-'
gando a mandar dai' palmatoadas nas mulheres,
que Thomaz A»tonio julgou necessario muda-lo,
e não annuindo ao pedido de Luiz do Rego, que pe.:.
dia qne fosse nomeado em lugar delIe seu genro
Rodrigo da Panceca Magalhães, despachou para secretario do governo a José Carlos Marynk. A qualidade de brasileiro foi uma das recommendaçõe
para este despacho.
,
Por occasião da acclamação do rei propôz Thomaz Antonio a Sua l\fagestade Ullla annistia, que
puzesse no esquecimento a revolução de Pernambuco. O, rei annuio, e o decreto foi lavrado nos termos os mais amplos, mandando trancar todos,o
processos e pondo no esquecimento aquelle acontecimento, como se nunca tivesse'existido.
Mas, na occasião de assignar o decreto assim redigido, o rei recusou põr neUe a sua rubriça:
Houve entre o rei e o ministro viva dispussão, e (j
mais que este pôde alcançar foi que o rei assiO'-:- '
nasse outro .decreto, ordenando que por aquelie .
acontecimento se não pI'endesse mais ninguen1.

DAS CONSTITUIÇÕES
Este der.reto foi puhlicado em 6 de Fevereiro de
i8i8, dia da Reclamação do rei. O Sr. Drummond
attesta, como testemunha que foi, a profunaa dôr
que sentio Th~maz. ~ntonio e~ nã? ter podido alcançar que o rel asslgnasse o primeiro decrcto.
Sua Magestade não dissimulou o que tinqa feito;
disse.. a Thomaz Antonio que tinha consultado a
pessoas tementes a Deos e zelosas de seu serviço,
e todas forão de opinião contraria a aquelle decrcto.
'O rci entregou depois a Thomaz Antonio os pareceres das pessoas a quem havia consultado.
O de José Albano, juiz da inconfidencia, sobresahia a todos pela audacia das asserções; dizia que
l'homaz Antonio para salvar a vida de um grande
criminosó. irmão de· um amigo seu, não h~sitava
em sacrificar a corôa de seu soberano; que se Sua
Magestildc seguisse o conselho de seu ministro, por
si ou 'por seus filhos pagaria caro tão grande erro.
JoséAlbano, fallando do grande criminoso, referia-se a Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Machado
e Silva, irmão de José Bonifacio, de quem Thomaz
Antonio era amigo intimo.
O tenente-general commandante das armas da
côrte e provincia Vicente Antonio de Oliveira. vulgarmente chamado o Grão de Bico, insistia na exeCUÇão de u~a memoria, que já havia apresentado
ao rei, e pela qual os brasileiros não poderiâo exercer Dlais cargo algum de confiança, nãO podendo
subir no exercito acima do posto de capitão, etc.,
ficando reformado desde Jogo todos os que se
_
achassem já em postos superiores.
O -bispo capellão-mór D. José Caetano não foi
naquella occasião mais christão do que os outros a
quem el-rei ouvio(*).
.
O unico brasileiro a quem Sua Magestade consultou foi Luiz José de Carvalho e Mello, e este infelizmente não deu parecer differente dos outros. Forão todos homens de sangue, de rancor e adulação.
A desconfiança nos soberanos é uma calamidade
para elles .e para as nações, á testa das quaes se
,
achão!
Thomaz Antonto não pôde fazer prevalecer a sua
opinião de formar colonias européas em rodo do
Rio de Janeiro, não' obstante gozar da estima e amizade do Principe Regente, de quem era o mais iR·
timo conselheiro. O ministerio do marquez de
Aguiar recusava esta idéa como impolitica, e podendo ter consequericias desastrosas. Os portugue·
zes que governavão o Brasil não podião libertarem-se das idéas coloniaes com-que se havião creado.
Os portos do BrasIl estavão abel'tos a todas as
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nações, e os estrangeiros podião viver, commercinr e tratar livremente no Brasil, e apezar disso
ainda receinvão os homens do governo crear colonias européas em volta do Rio de Janeiro!
Subio Thomaz Antonio ao poder,.e não obstante
os grandes embaraços que encontrou no principio
do seu ministerio, com os acontecimentos de Pernambuco em i817, um dos seus primeiros cuidados foi estabelecer uma colonia de suissos em Cantagallo(*) .
Este primeiro ensaio não foi bem succedido.
ConcOrt'êrão para isso causas diversas, sendo a prin:
cipal a avareza de MI'. Gachet, que se encarregou
do transporte dos colonos. Reinava tambem um
prejuízo religioso de não admittir colonos que não
fossem catbolicos-romanos. Este prejuizo religioso
foi sustentado por um homem de grande illustração, já accusado de profefisar idéas liberaes! O abbade Corrêa da Serra, então ministro nos EstadosUnidos, aconselhava a Thomaz Antonio de não
admittir protestantes no Brasil. Apezal' de todo:;
estes inconvenientes a colonia de Cantagallo deu
muito proveito ao Brasil.
Thomaz Antonio achava-se s6 no ministerio;
nada o embaraçava na execução dos seus altos pensamentus; mas logo que chegou o conde dos Arcos começou a cncontrar- tropeços, e o pr1ncipio da
co]onisaçâo eUl'opéa "oItou a ser de novo combatido. O conde dos Arcos nem sequer admitlia que
viesse gente de Portugal para os trabalhos rusticos
do Brasil..
Tbomaz Antonio, para se vêr livre de taes trope- .
ços, foi creando uma marinha f61:a do alcance do
ministro desta' repar~ição e sujeita ao ministro do
reino. Já tinha dous grandes navios, o Successo e'o
Conde de Peniche, para transportar gente de Portugal para o Brasil. O Successo foi depois a corvetaNicthe1'oy, que tanfo se distinguia na indepen,
•
dencia. '
Na enseada das Garoupas, na provinoia de Santa '
Catharina, mandou elie fundar uma calonia de pescadores da Ericeira, em Portugal. .A' testa desta colonia pôz um homem intelligente e honrado. o capitão de mar e guerra Miguel de ·Souza Mello e
AIvim. O Conde de Peniche foi algu mas vezes á Eri.ceira e trouxe de l~ gente para a colonia. A enseada
de Garoupas é um dos bellos portos do mundo; na
caixa d'agua podem fundear numerosos navios abrigados de todos os ventos. Deu-se a este sitio o
nome de Nova Ericeira; não sei se ainda conserva
esta no-va denominação ou se voltou á antiga, que
lhe era secular.
Thomaz Antonio mandou explorar o rio de ltajahy, no intuito principal de encontrar o monte
Tayo, donde peJa tradição
sabia que o celebre
sertanejo Arsão ou Aragão ti ava prata em quantidade. Em tão vasta -extensão de paiz deserto encontrar o monte Tayo seria s6 por um acaso, igual
áquelle que o fez descobrir pelo celebre sertanejo.
Thomaz AntolÍio resolveu povoar e cultivar
aquelle helio e vasto paiz, banhado pelo rio Itajahy,
que dá boa entrada ao mar e permi~te a circulllÇão
de navios pequenos. Por outro lado separou Lages
da provincia de S. Paulo e a unio á de Santa Ca-

(') c( Domin"o (27 de Janeiro de'1833), pelas 8 horas da mdnbã. falleceu de uma hydropisill o Revm. Sr. D. José Caetano
da Silva Coutinho, bispo do Rio de Janeiro.
« Na sua morte deu provas de veruadeira coragem christã,
e concluío virtuosamente uma earreira assignalada por muitos
actos de virtude.
« Benefico e illustrado, o Sr. D. José Caetano honrou a séde
episcopal, e deixou na memoria do povo uma lembrança
grata e duradoura. Em desinteresse e espirito de bemfazer não
achará elfe quem () exceda, e das outras virtudes humanas ou
religiosas muitas brilhârão na conducta que teve por ~5 ann'lS,
durante os quaes regeu a igreja fluminense.
<l Foi cultor da boa Iitteratura. e nas diversas pastoraes que
publicou, a sã doutrina e a excellente locução descobrião a um
tempo o prelado estudioso e o escriptor de gosto depurado.
« Â sua perda tem sido geralmente sentida pelos ftumine es
que de coração o amavão. Hoje (quarta-feira 30) se hão de dar
ii sepultura os seus restos mortaes, tendo precedido aql1ella.s
(') Veja-se o decreto da creação desta colowa. qUQ é o mais
demonstrações de dóI' publica, que são de estylo _em caso semelhante. »-Eu·.
_
amplo e libera) que tem havido no Brasil.
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tharinu, mandando abril' um~ estrada real de com- junta de fornecimentos de bocca do exercito, e presmunicação.
tado relevantes s'erviços neste emprego, cujo ordeNo Cuhatão tinha-se descoberto excellentes aguas nado'cedeu durante todo o tempo da guerr'a pal'u
thermaes; alli ·mandou Thomaz Antonio creal' UOl as urgencias do Estado.
hospital provisorio. Ordenou que se desse ponto
A instancias do rei, 'l'homaz Ant.onio annuio que
aORde pretendia fundar uma cidade, paI,tindo-se a seu irmão fosse despachado cavalheiro tão ~ómeute
estrada que conduzia a LaGes. Para a co~onia de da nova ordem, e as~im se fez. Pum si l1ada tirou;
ILajahy os primeiros hahitantes farão soldados do pelo 'contrariõ regeitou, não sómenLe a grã-cruz,
hatalhão n. 12 de Portugal, de que era com mau- mas os titulas de conde e marquez, com os quaes
ctante o coronel Madeira, e se achava então desta- bom. rei por varias vezes o quiz honrar. Sahio do
cada em Santa Catharina. Por uma ordem do mi- ministerio como entrOu. Em pobre antes de ser ministro ueu-se baixa a 100 soldados deste batalhão nistr{) c pobre largou o poder.
/
para fundarem a colonia.
O conde dos Arcos (O;<) não-deixou de o contrariar
Estes colonos, a quem se distribuirão terras, durante o tempo que farão collegas no ministerio,
vencião 1601's. _diarios no primeiro anno e 80 rs. porque invejava· as pl'ivanças delle com o rei; e asno ~egu.ndo. Para esta e outras colonias pretendia sIm, com medidas dilatorias, foi causa de não se
'.I.'homaz Antonio empregar os soldados do exercito tomarem, a tempo, pro"idencias para evitar as
de Portugal. Por occasião da paz geral acha va-se revoluções de 10 de Fevereiro na Ba!:üa, e 26 no
Portugal com um exercito de 56.008 homens de Rio ele Janeiro. Em a:n1as estas cidades ní'í.o poprimeira linha e 60 regimentos da .segunda. Seme- dião ser feitas essas. revoluções senão pelas tropas
lhante força em demasiada para as finanças de Por- POl'tuguezas; e Thomaz Antonio queria que fosse
tuga1.
govprnar a Bahia o conde de Villa-F1Ôr fidalgo fiel e
Thornaz Antonio por esse tempo começou a PÔI' em militar homado, que gozava maiO!' confiança na
prutica o seu projecto .de reduzir a primeira linha tropa portugueza. A vida posterior deste general
a 15.GOO homens, ~ dar baixa ao resto pa~a ser em-- prova o conceito que ellejá merecia naque)le tempo;
pregados no BraSIl como. colonos. Isto la .faz~ndo mas u conde ~os Arcos taes embaraços pÔz, e infepouco a ·pouco. 1?0. ~xerClto de Portugal.Já tmba lizmente o reI fraq~eou com elles, que o conde de
destacado duas dlvlsoes, uma de volunLarlOS reaes Villa-FIÔr não ~partlO em tempo para o governo da
para Montevidéo, e outra, com o titulo de auxilia: Bahia, comojávimos naco!'respondencia de Thomaz
dora para o Rio de Janei!'o, Babia e Pernambuco. Antonio com o rei (no Brasil Historico) que comDestas-duas divisões ia tirando colonos e mandandà prova esta asserção.
vir de Portugal novos soldados para substituirem
Não fallarei de um grande pensamento politico
aos que sahião. Fazia bem a Portugal e ao Brasil de Thomaz Antonio, que foi constantemente cansem excitar desconfianças.
trariado pele conde dos Al'cos, e _que se o não fôra
Achou-se o Sr. Drummond por ordem de Thomaz talvez chegasse a ser realizado antes dos aconAntonio á testa desta colonia de Itajahy-Grande e tecimentos que deterrninárão o regresso do rei
Pequeno. No pouco tempo que alh .se demorou D. João VI para Portugal. Não fallarei deste grande
conslrllio-se, com as madeiras do palz, a sumaca pensamento, porque nas cÍl'cumstancias actuaes
S. Domingos L~urenço, q~e fe_z a sua primeir? via- julgo ser do interesse ~o Brasil deixa-lo em sigem para o .RIO de Jan.elro, ca~regada de mllho e lencio.
feijão, produzldos na ~ova ,coloma..
Thomaz Antonio pouco se importava com os liA plan!a da POVOÇlyUO e futura-Cldade de S. Tho- mites do norte do Brasil e com a conquista de
maz d~ Vllla-No,",.a foI-levanta~a pelo coronel de·en- Cayena. Quando esta conquista foi cedida á França
genhelros Antomo José Rodngues, que falle.ceu no pelo tratado de paz geral de 1814, o ministerio de
posto d~ tenente-g~neral, sendo ou tendo. sldo go- então fez desse acontecimento um grande negocio;
ve~'nadol da fortaleza 9~ San.la-Cruz do RlO ~e Ja- mas Thomaz Antonio,· ouvido, disse a el-rei que
nelr? Este. bonraqo mlhtar tm~a na sua ~oCldad~ pensava diversamente; que o não ratilicar o tratado
serVIdo mU1t~s annos em Mato-Grosso, e d enil'e o::> -se'ria declarar guerra á França, e neste caso Sua,
quaes 16 annos no forte de Albuquerq~~.,
"Magestade se achava só e sem alliados; que Cayena
. O~ acontecImentos de 26 de Fevel ene de 1821 não valia semelhante sacrificio, porque de seus haVlerao pÔr. termo. a .e~tas g~andes empr~zas. Uma bitantes nunca faria bons vassallos, e de suas teryasta coloma de lamlhas SUlssas e allemaes estava ras o Brasil não pI'ecisava (Este parecer de Thomaz
Já ~ncomme~dada afim de .r?~ear pelo lado ~o sul Antonio nós o temos de sua propria mão).
o RlO de Janeno. Outras se l1'lao fazendo de distancias em distancias nos caminhos de Minas e
S. Paulo. Thomaz
tonio fez a acclamação do 'rei
tenente-general conde dos Arcos D. Marcos de NoroD. João VI em 6 de Fevereiro de 1818, creou a 01'- nha(') eOBrito
nasceu a 7 de Junho éle 177t. Assentou praça em
dem da Conciição, e el-rei fez despacho Elesta 01'- Setembro de 1796, passou a capitão a 18 de Dezembro do
mesmo anno, a coronel a 30 de Julho de 1813, brigadeiro a 26
dem naquelle memoravel dia a muitas pessoas.
A um irmão de Thomaz Antonio, Alexandre A~ de Outubro de -1817 e a marechal de campo graduado a 13 de
Maio de 1819.
tonio das Neves, provedor da lfasa da moeda de deEra
o vice-rei do Brasil quando el-rei D. João VI chegou ao
Lisboa, membr() da academia das- sciencias da Rio de Janeiro: foi governador e capitão··general do Pará e da
Bahia,
exerceu o emprego de inspector de cavallaria das tromesma cidade, e que muitos serviços tinha prespas da Bahia, fez parte do conselho de ministros em 1819,
tado ás letras e ao paiz, determinou el-rei dar a como
secretario de Estado dos negocias da marinha, e entrou
cO~IÍlenda da nova ordem, e Thomaz Antonio se como secrelario· de Estado dos negocias do reino e estrangeiros
oppôz a iss6, dizendo que seu irmão nã,() tinba feito no minislerio de 22 de Abril de 1821, por occasião da partia a
.
serviço que merecessem tão alta contemplação. Ale- do rei.
Era grã-cruz das ordens de S. Bento de Aviz e da Torre e
xandre AntQnio das Neves, durante a guerra pe- Espada,
e commelldador da da Conceição. Fallecell cm Portuninsular, tinha exercido o cargo de presidente da gal a 6 de Maio de 1828 (Ext. da fé de offioio).
~
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Thomaz Antonio tinha toda fi sua allenção para 1icitos,- embol'u' sacriuca sem Q paiz, a honra e fi
o sul do Imperio, c contentava-se que-o lmperio do dignidade.
Finahnenle resolveu-so que um brasiJcil'O foss
Brasil tivesse por limi les os dOU!t gigantes Prata e
Amazonas. Levantou do sua pl'Qprla mão a carla ge- nomeado ajudante do ministro assistente ao despa-ral do Bms,il, servindo-se para isso dos dados 1)ar- cho, e que só depois <le dar pr-ovas de S'na fidelíeiaes das comarcas, que mandou levanlar pelos res- dade no exel'cicio deste novo emprego ros~ ele'pectívos ouvidores, e os das províncias pelos seus vado a ministro de Esta90 em uma das repartições..
- governadores. Esta carta do Brll"il elle a eslimava para a qual se mostrasse maL habilitadu. 'Ihomar.
como um pai estima seu !ilho, e apemr da-sua 1110- Antonio escolheu para seu ajudllllte a José Bonifadestia, sem exemplo, njuntou-Ihe o seu nome de sua cio de Andrada e Silva, que so achaU!. então em
Coimbra, para onde expedia ordem (sem dizer para
pl'opria mão, se,! nome simplesmellte,
Esta carla tambem se acha na collecção de car- que) que fosse José Bonifacio enviado ao Rio de Jatas que temos do Brasil, aonde se encontra outrn. neiro.
A regencia de p'ortugal não obedeceu a esta orem ponto pequeno, levando os limites até o Rio da
Prata, e marcando os lugares em que convinha el:- dem; represento,u, e fundan 'a sua representação
tabelocer portos de defesa com a bandeira portu- no perigo que ihe parecia devia correr a paz publica
gueza. Esta pequena carta não é obra de Thomaz se José Boniftlcio voltasse ao BI'asü. El'a isso uma
Antonio; foi combinada com homens espeeiaes, tradição antíga, que datava de Martinho de Mell0.
mas acha-se neUa emendàdo u rn parLo pela mão do ministro da marinha e de ultramar no reinado dê
D. Maria I, que a Linha calado no animo cios homen '
ministro.
A correspondencia de- Thomaz Antonio com o rei de Estado de Portugal.
funa bem alto acerca das opiniões deste ministro . Martinho de i\1ello não consentia que José Bonipara que possamos julgar POJ; outros lados. Thomaz faeio voltasse para o Brasil senão depois de acahar
Antonio tinha'cm vouco valor o reino de Portugal, os seus estudos em Coimbra, receioso de que fosse
e tinha por tnl forma commun'clldo.a el-rei essa "uzêl'-uma re\olução, e o manJou v:njnl' e cstuda~ á
custa do Estado. A regen,~ia obedeceu á segunda
idéa, que'S1:Ia Magestadc a fazia sna.
Por occasião da acclamação faHou claramentc ao ordem, que foi expedida em termos terminantes, e
seu rei e ao seu amigo, mostrando que a união do José Bonifacio chegeu ao Rio de JaneÍltl em 1819.
José Bonifacio era paeticular amigo de Thomaz
Brasil com Portugal não podia durar muito tempo,
e que a obl'igação do governo era de u fazeI' duraI' Antonio, e foi por este recebido e agasalhado. O rei
o mais que fosse passiveI, mas que a separação ha- tamhem o recebeu com demonstrações ele estima;
via por fim realizar-se; que se Sua Magestade tinha mas José Bonifacio não ar-eitoll o emprego de ajusaudades do berço de seus avós, regressasse a Por- dante do ministro assistente ao despacho, e declatugal; mas se queria ter a gloria de fundar um rou terminantemente que nào aceitaria nenhum
grande e podero.;o Imperio, e fazer da naçào portu- outm. Foi inflexivel ás consir!Ül'açoe que seu amigo
gueza uma das maiores potencias do globo, ficasse lhe apresentava para que fosse seu ajudante, dizenno Bl'asil, e accrescentou: I( Aonde Vossa Mages- do-lhe que o unico favor que pedia era que o deitade ficar é seu; a outra parte ha de perder. II xassem ir viver e morrer como simples roceiro no
lugar em que nascêra.
O rei res~llden: (( Perca-se Portugal, ))
José Bonifucio 'seguio para ~Santos, e 18 mezes
(( Outro conlielhó desejava eu dur a Vossa Ma- depois
estava com outros á testa da independencia
gestade; desejava qlle Vossa Magestade visse que do
Brasil.
os brasileiros já estão muito esclarecidos para seA rC\Tolução de 26 de Fevereiro pôz termo ao mirem exclusivamente governados pelos portuguezes.
de Thomaz Antonio. E' sabido· que a. tropa
Eu aconselho e peço a Vossa Magastade de di vidir nisterio
portugueza
reunia-se, ílõ amanhecer do dia, na
o govel'110 com os brasileiros: são tres os minisdo Rocio, hoje da Constituição, e proclamara
tros; que seja um ao menos nascido no Bl'asil, e peaça
isto' os unirá ainda ,uais em amor a Vossa Mages- a constituição que fizessem as côrtcs de Portugal.
O. Pedro compareceu entre a tropa
tade. Ar.onselharia tambem de dar titulas de no- O Principe Real
com eila.
'
breza aos brasiieiros, que já estão em estado de re- e deliberou
Os
ministros
reunirão-se
com
el-rei
em
S. ChI'· pararem que desses titulas, na monarchia portutavão, e não sabião nel11 das intenções do Principe,
gueza, só os nascidos em POl'tlJ.gal- é que têm nem
d'i delibel'ação da tropa. Jeste estado permagozado e estão gozando. li
'
nécêrão algum tempo r ceiosos pelos acontecimenFoi em virtude deste conselb.o que, por occasião tos, quando chegou o Principe Real, que vinha arila acclull1açãO, farão despachados tres brasileiros ca vall0, em desabrida, do Rocio, coberto de poeira
com os titulas de barões. Não sei se a escolha das e de suor, e que approximou-se a seu pai c disse:
pessoas foi a mais acertada. O patronato inflitra-se, « Não é nada eontra Vossa Magestade ; trata-sa s6cOJIlO a agua, POI' todos os canaes qne percorre; mente de que Vossa Magestade nomêe.um governo
mas, emam, farão tres brasileiros que recehêrão, prüvisorio composto de pessoas indicadas nesta repor occasião da acclamação, taes titulas de nobreza: lação. )) E apresentou-a.
Quanto' ao fazer um ministro brasileiro de nasciO rei ficou estupefacto. O conde dos Arcos rio-se
mento, houve nisso mais difficuldade.
i smoina e- o conde de P1l1mella cambaleo\lllaS
O rei hesitava '1Iluitas vezes fazer aqui1lo mesmo pernas. Nesta posição ficarão por alguns minutos
que no seu entender parecia justó, e quando hesi- sem nenhum poder faliar. O Principe instou pelo
tava queria mais cO,nselhos ; um só não lhe bastava: dejlreto nomeando o governo provisorio. Tbamaz
e a tactica da côrte era sempre contrariar a idéa Antonio sahio então do silencio erp que e~tava, e
primitiva. Quem não podia alcança!' para gj a con- disse a el-rei: « Senhor, é preciso deliberar; peço
fiança e o valimento do rei tratava de desacreditar a Vossa Magestaàe que entre no seu gabinete para
aquelle que.a estava gozando. Todos os meios erão esse fi 111. ))
"\
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}ijl-rei foi com Thomaz Antonio, e aóando-se sós
um com o outro Thomaz Antonio lhe disse: « Seu
filho não saho o que faz; as circul11stancias são crilicas: é preciso tomar uma deliberação. A tropa
pol'Lugueza está seduzida e insubordinada. Os ver<ladeiros l'evolucionarios, que manejão l1a sombra,
~ào alguns. destes propostos por elIa para formar o
governo provisorio. Vo\sa Magestade desconcerta a
todos, fazendo já e já um novo miniRteri.o ti~ado
das pessoas indicadas para o govel'llo provlsorLO, e
despachando as outras convenientemente. ))
El-rei pôz duvidas a isso, mas cedeu aos argumentos de Thomaz Anlonio. «Se elIes são revolucionarios hoje deixaráõ de o ser amánhã se fOl'em
ministros, e serviráõ a Vossa Magestade com zelo.))
Foi assim que terminou o ministerio de Thomaz
Antonio. A primeira pessoa indicada na lista para
formar o governo provisorio era o almirante Quintella, e a este conferio o rei o lugar de ministro
· ao despacho.
"
O conde de Palmella, vind9 de Londres, aonde
era embaixador, para ministro dos negocias estrangeiros e da guerra no Brasil, passou por Lisboa, e
já no Porlo tinha tido lugar a revoluçao de 24 de
'Agosto de 1.820. O conde de Palmella entende...
que era chegada a occasião de formar no reino
unido de Portugal, Brasil e Algarves um governo á
imitação do inglezl aonde uma forte e poderosa
arist6Cracia dirigisse os destinos da nação. Neste
sentido _abocou-se com alguns fidalgos de PortugaI.
.
Na Babia abocou-se igualmente com Fl'lisberto
Caldeira Brant Pontes, a quem confiou o seu pl'Ojecto e prometteu um lugar na aristocracia. Empenhado nestas idéas chegou ao Rio de Jan~iro para
exercer o emprego de ministro de Estado. O conde
de Palmella, homem de desmedida ambição saboreava d6dejá o prazer do seu engrandecimento, e
de vir a ser o chefe da sua projectada aristocracia
· influente.
Não queria revolução, mas queria que ella servisse de instrumeuto que forçasse o rei a dar-voIuntar'iamente-uma constituição á imitação da lnglezu, com uma forte aristocracia, da qual fosse elIe
o cpefe. Não queria a 'ndependencia do Brasil;
pelo contrario queria a união e formar tambem no
Brasil, d'entre as pessoas da sua escolha, os instromentos desta aristoaracia, da qual seria elle o
cbefe.
Thomaz Antonio combateu essas idép.s, e, como
se pôde vêr de sua correspondencia com o rei, todo
o seu esforço consistia em salvar o Brasil' da vortice da revolução. Quanto a Portugal a sua opinião
· el;a de abandona-lo â si mesmb, na certeza de que
se arrependeria e dentro de pouco tempo voltaria á,
obediencia. Depois disto feito poderia então el-rei
fazer as reformas que bem lhe parecesse. Em.Jtodo
caso aconselhava a III-rei de não voltar a PortugaI.
Depois da organisação do ministerio Quintella
eI-rei conti-nuo~ a ouvir Thomaz Antonio em particular', c a 'opinião deste leal conselheiro el'a por
Sua Magestade muito considerada. Thomaz Antonio
não olhava senão para o Brasil, e até á ultima extremidade aC,õnselholl a el-rei que o não deixasse.
As circumstancias determinárão diversaJIlente; el·
rei resolveu parti'!', movido mais pelo medo de seu
filho' e do conde dos Arcos, do. que de sua vontade.

Thornaz Antonio em ultima instanc.ia disse a el·
rei que elIe Thomaz Antonio não partiria ~ que ficaria no Brasil. EI-rei lhe perguntou do que viviria
no Brasil se ene ,nada possuia. « De advogado,
Senhor; ha de haver quem queira confiár-me as
suas causas, e eu vou para o Rio·Grande advogllr. ))
Thomaz Antonio tinha grande alfeição á provinçia
do Rio-Grande do Sul; estimava os seus habitantes
e os considerava muito.
EI-rei depois de estar a bordo mandou chamar a
Thomaz Antonio, e este, ao passar pela praça de
armas, vio o seu nome inscripto na porta de um
camarote. EI-rei o entr~teve por algum tempo na
camara, mas não lhe falIou na viagem, e por fim o
<fespedio. Ao sahir Thomaz A.ntonio foi detido, e o
offieial que o deteve disse que era por ordem de
el·rei. Thoni.az Antonio perguntou se não podia ir
á terra dar providencias cm sua casa e voltar immediatamente. «Não resQondeu o ofticial; se V. Ex;
quer escrever para tena eu mandarei as cartas;
mas não posso consentir, seguntlo as ordens que
tenho, que V. Ex. saia daqui.
Thomaz Antonio aS,creveu ao seu fiel criado, que
o era ha mais de 40 annos, Francisco Lopes, ordenando que lhe. trouxesse algumãs câmisas e alguns
pares de meias em um saco, o que féz·Francisco
Lopes, - trazendo de bordo uma carta que lhe deu
seu amo para entregar ao Sr. Drummond logo que
eBe chegasse de Santa Catharina, o que se esperava
dentl'o de poucos dias. Deu algumas ordens verbaes
ao seu criado c o despedio. Era noite, e a esquadra
que conduzia a família real fez-se de vela ao amanhecer do dia.
Ao chegar á Lisboa foi Thomaz Antanio degra.
dado para Thomar, aonde viveu tranquillamente
até a dissolução da constituinte em Portugal. Ao
deixar o ministerio no Rio de Janeiro o reI lhe concedeu uma pensão annual de 4:000g. Naquelle
tempo quem entrav para o ministerio perdia os
eltlpregos que tinha, e 'se algum dia sahia del,le, dava-se-Ihe uma pensão para viver. Em Portugal essa
pensão de 4:000$ foi logo reduzida a 2:400$. E' de
justiça dizer-se que Thomaz Antonio, ao deixar o
mini§terio no Rio de Janeiro, deixou o paiz em
prosperidade.
.
' As finanças estavão em boa organisação; não havia divida externa; a interna era insignificante e
não vencia juros. A tropa e a marinha regulava-se,
e já um régimento para o exercito estava impresso
e outro para a marinha em laboração. Este que estava acabr.do, e só lhe faltava algumas correcções,
o Sr. Drummond, que o possuia, o deu ao Sr.. visconde de Abaeté para que se servisse dene no que
conviesse ao interesse do Brasil. Muitos melhorameIl-tos tinha feito á administração dajustiça e oy.tros projectava fazer.
- O augmento de população o preoccupava, e muito
fez nesse sentido. Não gostava da escravidão, e
encarava' a emancipação dos escravos como uma
cousa necessaria, e que se poderia fazer com o volver dos tempos sem grande prejuizo. Deixou os arsenaes bem.iornecidos de armamentos da toda a espede, e as fronteiras do Brasil intactas desde.o
Amazonas até o Prata. Foi o creador do museo no
Rio de Janeiro.
Depois da dissolução do governo constitucional
em Portugal, foi Thomfll Antonio nomeado conselbeiro de Estado. Os conselheiros de Estado naquelle
tempo não tinhào ordenado. Votou singularmente
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na quesião. da independencia do Brasil; votou que tinha dinheiro, ora um copo ou um pl'ato, e pOl'
se não uzesse a guerra, e que se reconhecesse a in- fim até os lençoes da cama.
dependencia pUl'a e simples, immediatamll1ente,
Ias tanta penuria não o affligia; o que o afOigia
com a distincção de que ficava de fóra o Estado do era que houvesse quem mais soffresse ainda do que
Maranhão, que não fazia parte do principado do elIe. Em vão tentou o SI'. Drummond fazer-Ib,e alBrasil. Logo depois da dissolução do governo cons- guns presentes que lhe melhol'<1ssem a existencia .
titucional aconselhou a el-rei que mandassE' retirar nunca os qúi~ aceitaI'. Tentou leva-lo para sua casa;
as tropas da Bahia para o Maranhão. Ninguem mais recusou-se a ISSO, mas por um, á força de V.aenções
o .seguio neste voto.
-.
e prov~s reileirada~ ~e verd~deil'O e leal amor que
Qurante o governo de D. Miguel nenhuma inge- lhe consagrava; decldlO-se a II' para sua casa depois
reneia teve lios negocias publicos nem pal'a elles de ~ ter .visto .t:; conhecido por e~periencia que nella
foi chamado. A morte de el-rei D. João VI o tinha podIa VIver a su.a vontade, e lDdependenteménte
prostrado uo mais completo abatimento. A tristeza no contaeto de outras pessolls; mas era tarde: a.
lhe devorava a vida. Vivia isolado de todo o mllndo, morte impedio a realização. deste projecto, e roubou
eicepto dos pobres, ccrn quem repartia Q pouco que ao SI'. Drommond a satIsfação de h'atar em sua
possuia. Assim cuntinuou a viver na regencia de casa u~~ ve~dadeiro amigo de seu Rai, e seu arpigo
D. Pedro I e no reinado de D. Maria II, até que a e seu prImeIro protector neste mundo.
morte põz termo a tão beIla existencia em 1839.
Ao governo portuguez fez vêr o Sr. Drummond o
Quando O Sr. Drummond chegou á Lisboa no .estado em que elle deixava moner, na miseria, um
anno anterior, a primeim visita que fez, e no v~I'ãO tão honrad? e que tão grande vulto tinha
mesmo dia da sua chegada, foi a 'l'homaz Anlonio. f~Ilo, e ~or lão dllala~os annos, no serviço da naMOI'ava elIe em um bairro escuro em urna casa de çao. O vIscomle de Sa da Bandeira, presidente do
insignificante apparencia. Cerrou-se-Ihe o cOl'ação conselho, compenelrou-se e dirigio á c/t 'Jara dos
e as forças lhe faltárão, segundo nos disse, para su- deputados uma proposta para que se elevasse a
bir uma· escada em ruinas e entrar el1l um quarto p.ensão de :'homaz Antonio fiOS 2:4008 de que tinha
sem mobilia, com apparencia da maior indigencia~ SIdo redUZIda a 600$. A proposta de Sá da Bandeira
que era a habitação de um varão honrado, pt'imeiro era em turnos lisonjeiros e satisfatorios, e acamara
ministro e confidente de um soberano! Para poder ~otou favQl'ave~l1lente por una.nimidade, mas já
subir °aquella escada cra necessario curvar-se.
rbomaz AntonIO se achava prostrado no leito da.
Achou 'fhomaz Antonio envelhecido, mas lran- ~ort~. Comtu~o antes de expirar teve ainda a süquillo de animo e sereno de espirito. ti Pela pri- tIsfaçao de ouvll'lêr a proposta de Sá da Bandeira,
meira vez, nos disse, o vi de pantalonas ; ma:; que e o resultado da votação da camara.
pantalonas, meu Deos! Cl'ão a eternidade; rôtas e
O Sr.
I'ummond estnva junto ao seu leito; a
esfarrapadas I II A visita do Sr. Dmmmond lhe pro- hora extrema de seu amigo approximava-se; elIe
. duzio um etreito que não se póúe explicaI'; a dôr estava fóra de si, e Thomaz Antonio, percebendo o
lhe embargava a voz; elle queria fallar em cousas seu esLado, pegou-lhe na mão e disse-lhe: (I Não
diversas, mas a sua idéa unica o levava para a s~ afflija; tenho confiança emJ)eos. Elle não desmorte de seu soberano e para o Brasil.
o ampara ninguem; veja que até a mim mesmo, na
As lagrimas corrião dos sens olhos quando falIa va hora- extrema mandou a V. Ex. para me fechar 05
da morte do seu rei. Animava-se quando discor- olhos.) Terminou a vida.
ria sobre o Brasil. Até á sua morte um só dia se
li O seu enteno, como elle o deixou ao arbitrio
não passou em..que o Sr. Drummond o não visitasse do SI'.o Drummond, foi feito com todas as bOlll-àS
e passasse com elle algumas boras. Isto sensibilisa- que lbe erão devidas; da chavc do seu jazrgo ainda
va-o, mas a morte de O. João VI entrava sempre na é claviculario o generoso e npbre SI'. Antonio de
conversaÇào, e a este respeito, no intimo da con- Menezes Vasconcellos de Drummond.
versaçãú, fez revelações, que as consel'va o Sr. DrumThomaz- Antonio estava, por assim dizer, descomond e que as não revela a ninghem. A SlJa reve- nhecido na sua terra. Ninguem alli sabia da exislação só servil'ia para revelar mais um crime hor- teneia delle. Desde a soberana até o ultimo subdito
rendo.
o
todos o ignoravão, mesmo aCluelles que delle havijo
recebido beneficios. Só os pobres o conbecião.
ThoP.laz Antonio, como já dissemos, ficou Quando o SI'. Druonmond fal10v. a Sá da..Bandeii'u
gozando de uma pensão de 2:400$ em substituição foi -para este homem de Estado o que elle lhe dizia
da outrá de 4:000$ que lhe foi dada no Rio de Ja- um son b o; mas, em ('1m, mos trOu pc.GS
1
seus ar, to
neiro. O governo da SI'a. D. Maria II. por occasião que, pela força dfls palavras que ouvira, acordava
da revolução de Setembro de i836, a reduzio a de um sonho.
I
600$. Esta pensão se não pagava, e o~pensionar!o,
O duque da Terceira contou ao Sr. Drummond a
para ter della alguma cousa, ~ d~sc~nLava aos agl?- seguinte anecdota :
tas do mesmo governo pela lnslgmucante quantIa, Logo depois da sua entrada em Lisboa no annO de
de i8 cruzados novos mensaes.
-1834, ao sahit' .de sua casa, bavião algumas-pessoa
Thomaz Antonio não tinha outro recurso; me- nü ante-camal'a; d'entrc ellas um velho, embuçado
tade desta quantia.distribuia immediatamente para em um capote, que elIe não distinguia. Emquanto o
os pobres, e outra metade ficava para prover ás duque falIava a outl'as pessoas estava [I' velho de pé,
suas necessidades: 4$320, moeda portugueza, é o á espera de que lhe chegasse a sua vez. O duque,
que lhe ficava para viver um mez, com um vdho em attenção á velhice, perguntou-lhe se queria- aIcanarim, de nome João Maria, que o tinha acom~a- guma cousa.
nbado para o Rio de Janeiro e regressado á Lisboa
O velho re pondeu: «( Quero entregar uma cousa
com a faroilia real! Já tinha dado tudo quanlo ti- que julgo dever pertenceroa V. Ex.» (( O que é? »
nha de seu, v.endido a livraria, a prata e até a O velho °desembuçou-se do capote, e tirando uma
roup". Aos pobres ora dava um livro porque não lata disse: ( E' esta lata de ouro. » «( De ouro ~
1
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respondeu o duque:' donde vem? l) « V. Ex. mandou,' sendo capitão-general do Parú, e el-rei determinou que eu a guardasse.) « Quem é o senhor? l)
«( Sou Thomaz Antonio de Villanova Portugal: »
O f.l.uque desmanchou-se em corLezias ; quiz levar
o velho para a sala, mas este récusou, dizendo que
e~tavo. cans1l.uo e desejava retirar-sé: que depois da
morte do rei não sabia a quem devia entregar aqueNe
um'o, que lhe parecia deyer voltar ás mãos d.c qnem
o tinba mandado, e como o SI'. duque se achava
em Usboa pedia que o I'ecebesse.
Escusado é dizer que o duque o recebeu com
muita satisfação: o duque esqueceu desde logo o
velho que lhe entregou o ouro, mas não esqueceu
a boa acção, que a contou a muitas pessoas, e ao
Sr. Drummond por varias ve}es, e á rainha em ua
presença.
'
Thomaz Antonio deu ao SI'. Drummond algumas
amostras de differentes jazigos de 0111'0 do 1'0riassú,
pl'ovincia do Pará, ç.om ind~cações dos lugares de
onde tinhão sido estrahidoE, Guardava essas amostras pomo uma preciosidade; mas as deportações e
as des\" ·lturas· deste grande varão, cuja relação
pertence a outro lugar, fi2erão desapparec'3r, como
mui las outras cousas por nós estimadas.
Thomaz Antonio, ao deixar o Rio de Janeiro, 01'denou que se lhe mandasse para Lisboa os seus papeis. e a sua livraria; que se forrassem os seus escravos; que se vendesse todo o seu outl'O hayel', e
com o pl'oeJucto se pagassem as suas dividas, Thomaz Antonio, apezar dos gl'andes ordenados que
vencia e da vida modesta que passava, não pÔde
accuffilllar vintem: os pobres erão os Sf"S herdeiros em vida.
.
Liquidada a sua casa no Rio de Janeiro, pagas
algumas dividas até onde chegou o producto deHa,
sQmmas' insignifica.ntes, ficoq em pé uma, que excedia de 2:000S, a Antonio Soares de Paiva; o
Sr. Drl!mmond quiz pagar essa divida, e Antonio
Soares de Paiva não quiz receber, dizendo que a
l'homaz Antonio só se devia respeito e amor. Deu
parte. disto para Lisboa a Thomaz AntQnio; o
tempo passou, e Antonio Soares de Paiva já era fallecido, e a sua viuva achava-se em necessidade,
quando, em um bello dia, lhe appareceu um individuo encarregado por Thomaz Antonio'para pagar
a quantia que, ene devia ao seu fallecido marido.,
A.. Sra. Paiva ficou admirada, e disse que ignorava
.que Thomaz Antonio fosse devedor- de seu mal'ido,
que este nunca 1he tinha fallado nisto nem constava
- d'e seus livros..
.
Cedendo á instãncia d@ individuo aceitou a qaantia, da qual passou recibo, com declaração de que
O fazia pela necessidade em qU!;) se achava. Thnmaz
Antonio o primeiro dinheiro que pôde aecumular
em Portugal-foi para mandar pagar uma divida que
seu credor nunca por tal a considerou1 nem a quiz
receber em suá vida.
Escrever a vida de Thomaz Antonio. é fazer o
maior elogio que se póde ás vii'tudes de um varão
respeitavel, a de um verdadeil'o ministi'o de Estado.
Em Lisboa, depois da morte de el-rei D. João VI,
nunca mais se occupou dos negocios de Portugal;
não sabia o que se passava e nem sequer lia as gazetas. Seguia, porém, com muita attenção, a marcha dos acontecimentos do Brasil. Lia a discussão
das nossas camaras e todos os jornaes brasileiros
que podia. obter. Com a estada do Sr. DrQmmond
em Lisboa, jornaés e noticias do Brasil lhe não fal-

tãvão, e quando alguma cousa.1he paretia contraria aos interesses do Brasil escrevia-lhe logo.uma
longa carta, discutindo o negocio e pedindo de avisal' o governo.
Como mostrámos, na vida de um homem de Estado não ha nada que lh,e seja indifferente; o menot" traço póde contribuir para o contrariar. Neste
sentido, posto que fÓl'a do lugar, referimos o seguinte, que póde sei' levado ao lugar competente:
FI'. InnoGencio, irmão ge Tbomuz Antonio,. era
tente jubilado na faculdade' de theologia da universidade de, Coimbra, litterato e pl'égador distincto.
o Rio' de Janeiro era provincial dos carmelitas,
D.~sejava ser eleito bispo; o rei tambem desejava
que ol1e - o fos?e; mas Tbomaz Antonio a isso 'se
oppunba, e, quando el-rei insistia, Thomaz Antonio lhe _dizia que seu irmão era um homem virtuoso, mas que o diabo o tentavll para ser bispo, e
nunca o nomeou. Em Portugal foi·Fr. lnnocencio
nomeado bispo do Algarve, áonde falleceu; mas·
seu irmão já não era ministro quando essa nomeação foi feita,
A respeito. do outro irmão Alexandre, homem de
muito saber e caracter &evero, já disse, da luta que
houve entre el-rei e o seu ministro para-o contempIar com urna mercê por occasião da acclamação,
em 6 de FevereÍL'o de {8i8, na ordem da Conceição. Alexandre aceitou o habito, mas pedio outra
mercê. e loi de o renunciar em favOl' de seu alilhado, El-rei concedeu-lhe esta segunda mercê.
O afilhado de Alexandre era um filbo do seu amigo
Matheus Valente do Co.uto, distincto mathematico e
muito illustrado nas sciencias.
Matheus Valente do Couto era natural do Pará;
foi para Coimbrtl, mandado.pela camal'a municipal
de Belem, estudar medicina; mostrou repugnancia
nesta sciencia e muita aptidão para as mathematicus: - formou-se nesta scincia e clI1tivou as naturaes
com muito aproveitamento. Era o primeiro astrono mo de Portugal, e o Sr. Drummond ainda o conheceu director do observatorio. Casou em Lisboa,
aonde teve filhos, e nuuca mais dalli sahio.
Era, homem meigo, de caracter brando e virtudes
sublimes. Por occasião da luta da independencia o
Pará o nomeou seu procurador em Lisboa; mas
elle, que tinha pela politica grande aversão, nunca
disso se occupou. Seu~ dous filhos forão igualmente
mathematicos e officiaes de engenha~ia, e como seu
pai membros da academia das sciencias de Lisboa. Matheus Valente foi um dos antigos luzeiros
daque11a academia.
.
Alexandre era, como já dissemos, de caracter seveI'O e tinha grande amor á patria. Por occasião da
guerra peninsular offereceu para as urgencias do
Es~ado todo o seu ~aver e os ordenado$ dos seus
empregos. Era provedor da casa da mOéda_e presidente da junta de munição de boccã. Ficou sem
meios de ex-istencia, e seu irmão Thomaz Antonio
lhe mandava do-Rio de Janeiro 3008 annuaes' para
prover aos meios de sua subsistencia.
Thomaz Antonio, na sua pobleza, era soccorrido
do Rio de Janeiro com uma pensão pelo porteiro
da secretaria de Estado José Antonio Camara, em,
gratidão á confiança que sempre lhe mereceu. ÁS
idéas de Thomaz Antonio a respeito do Brasil claramente se manifestão na carta que elle cscreveu a
el-rei em 7 de Janeiro àe 182i, e que se acha impressa no nosso Medico do Povo n. i8 do {O tomo
da f" serie do Brasil'Historico.
' .
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o conde a.e Palmella dizia em um seu parecer í é qne Silvestre Pinbeil'O Fel'l'eira el'a um bomem de
que o Bl'asi! era dependente de Portugal, e que de ioleil'U probidad~ e limpo de mi)Js, e de um desinl>ortu..sal podia ier gove~nado. Thomaz 1\nto~io teresse a que nmguem exc.edeu. Desgraçada~ente
oombaten esle parecer, dIZendo: «( O BrasIl é 10- o governo do .Sr. ,D. João VI não o aproveItou,
depenuente, . e nenhuma nação da Europa o póde COI~O elie me.recl~. ,
.
.atacar co~ vantagem. I) O rei comparti~hava. as
Sllv?slre Pmbe~I'o ~;errClra, e!1caran~o Ulmmensa
mesmas ldéas. e o demonstrou energIcamente extensao do terntorlO do BrasIl e a dlf~culdade de
quando, íntimado pelas gl'andes potencias, reunidas s~r. ~lle be!ll governado, em 28 de J!lnelrO de {84t
em congresso, para entregar á Hespanba Montevi- dmglO ao ilhrsl\ado Sr. D.. Pedro II '~n~a carta, em
l1éo e o seu territorio occup1lClo pelas tropas portu- q.ue lhe ~az sentir a ne~essldade da dlV1são do Braguezas, disse. ao seu ministro.: «( Responda que sI! em CInco monarchms confederadas,. tendo por
soberano o mho do fundador do ImperlO (S. M. o
não 'luero que já não estou cm POl'tuO'al. I)
,
o
Sr. D. Pedro.II),-3.s· duas filhas d(} primeiro consorcio, a filha do segundo matrimonio, e pe-l' fim a
Silvestre Pinheiro Fe?'reirG.
.
duqueza de Goyaz. .
A carla que Silvestre Pinheiro remetteu, e que
Silvestre Pinheiro Ferreira, sem duvida um dos foi transcripta no' Dta1'io 'do Rio de Janeiro n. 262
grandes -vultos de Portugal, devou sua posiçãO na de quarta-feira 22 de Novembro de {8403, e que não
socie1ade aos seus talenlos e letra ; porque, prin- teve resposta, é do tcor seguint~ :
cipiando a Bua carreira pelo professorato de humanidades na universidade de Coimbra, foi admitlido Di1;{gao do Impej'io do Brasil em cinco monarchias confecomo official da secretaria de Estado dos negocios
del'adas.-O Sr. D. Pedro II chefe da confedera~ão.
esLrangeiros e da guerra, em Lisboa, e depois, por
sua aptidão, .passou á d~plomacia, sendo encar.re- « Senbor.-Quando os sabios representantes da il\"ão bragado de negomos em Berlim, onde casou.
sileira, tomando em consideração o critico estado do rmperjo,
Vindo para o Rio de Janeiro foi empregado como 1"~solvêrão aplecipar a época legal ?a elevação de v: M. lmpe.
' d· nal ao throno de seus angustos malOre~, os conselheiros da cod epu t a do, na J. un ta do commer~lO,
• .e que~en o o -rÓa de y. M. Imperial não podem ter deix.ado de representar a
governo que elIe fosse. em uma rrussao partICular e v. M. Imperial jIue em Ião extraordinarias circumstancias,
secreta ao Rio da Prata se recusou, o .ql1e aLtrahio· como a<i~ellasem que se acha o Brasil.. é ~ecessario lanç~r mão
lhe o odio e vinO'ança do. conde das Galvêas sendo de prOVidencias ~ao menos extya~rdinarIas. e sem d~vlda de.
o
' v e m ter submetlldo á approvaçao <ie V. M. fmpenal as que
por ISSO maltratad?
lhes houverem parecido mais proprias para assegurar a conNão querendo riquezas por vias tortuosas procu- servação e a prosperidade. do Imperio.
rou recursos na sua penna e não foi feliz porqué C( E~tretanto o de~er .de to~o o homem. a quem.p.<lr qual'd . h
d
'.
quer titulo corl'e obugaçao de mteressar-se pela fehcldade do
pouco lhill da.va para a. VI a,.e aven o pubhcado a~ brasil, é de o' eeer á consideração do governo de V. M.rm.
idéa que presuma não ter occorrido nos consuas prelecçoes ~e philosophm em porLuguez, quasl perial qualq
que njio tirou pam as despezas da impressão por selhos de V. M. Imperial, e que na sinceridade da sua convic- :- lh
d d
. 11 .
...'
ção se persuada poder contrib'Jlr para o bem geral do Estado.
n.ao e ser a o ~ apreço que e as mel~clao, e etl- « Ligado ao Brasil pelos vinculos indissoluveis do aJfecto e
tao passou a publicar as suas obras na hngua fl'an- gratidão desae o tempo em que tive a honra de ahi servir o
ceza para terem o consumo.l,lue desejava, e con- Estado, debaixo das~rdeus do augusto av.ô de V. M.Imperial,
ta-se que sendo censurado por ISSO respondêra que e- obedece~do aos Imp~lsos de um senllmento, que em nada
. '1'
- b
'
' c e d e ao mais puro patnolismo. venho apresentar ante o throno
« se p~b !Cava as sua:. o ras em frallccz era para de V. M. Imperial o fruto das minhas longas e conscienciosas
serem lIdas em portuguez. I)
meditações sobre o modo de manter a unilio e a integri.lade do
Silvestre Pinheiro Fert'eira era um publicista de Imperio, qllll a Pt:ovidencia ha con!iado aos patcrnaes desve" .,
d m
t do
e
d .
los de V. M. lmperwl.
llllII!CJl a. or e. " e u o que screveu e Impor- ( Os vinculos politicos que reunem em um s6 Estado os potanma fOI em hnguagem franceza.
vos espalhados pela superficie de um paiz, qualquer que seja
Silvestre Pinheit'o Ferreira foi chamado para o .sua extensão, ~onsistem na certe~a de que viyem ao abrigo ~e
ministerío em 26 de Fevel'oiro de {89{' mas poiIco uma mesm!1I~1 por elles consentida, e protegl~03 p~las autorl.
-'.
dades constltuldas para manterem a todos os cldadaos no gozo
t~mpo exerceu o seu emprego, porque partlo para de seus direitos, sem excepções nem privilegias.
LISboa com a côrte portugueza no dia 26 de Abril
« Existia entre os povos da America Septentrional e o~ da
do mesmo anno pelas 6 horas da manhã. No mi- Grã-Bretanha um s~melhanle pact~ sOCIal, quando, ~e!o melado
.
. .d f '
do seculo passado, os povos arnel'lcanos reconhecêrao que, por
msterIQ n,) a ez que fI.Iereça c~1ll~1emOra!-se.
um lado a distancia da metropoli, e por outro a incompatibiliSabemO!'-, por nos dIZer um lOLlmo amlg<r nosso, dade dos interesses, usos e costumes dos dous paizes. não conem quem depositamos inteira fé, que figurou nessa sentião gue durli'óse p~r ~ais tempo a..qu~lIa união.
_.
época e com quem SilVe"tl'" Pinheiro sempre man- « ~C1dldús a consLltUlr-se elIOlação lDdepen~ente. cumpna
,
~ e
...
concordar sobre a f6rrna de governo qne maIS lhe convmha
teve boas relações de amIzade, que o mmJsterlO do adoptar. Membros até então de urna monarchia, era lIcito penSr. D. João VI, que substituío ao de 23 de Junho de sal' que a f6rma monarchica seria aquella que se devia
1817 entendendb. que o principe D Pedro era a abraçar. .
. _
.
....
( ll.efiectIDdo, porém. que no palz na? haVia personagem
, d
causa. as perturbações qu~ I elll~ vão, e CJ~e era ne- alguma '! quem os povos se achassem dISpostos a conferir o
cessarlO tomar uma prOVIdenCIa definltl va a res- privilegio de fundai' entres e\les uma nova dynaslia. ao mesmo
peito Silvestre Pinheiro votou (e sw>tentou o scu tempo que por antigo habito estavão costumados a respeitar
v L )'
d · d' P .' . R aI
em cada um dos Estados as autoridadl!S designadas pela eleição
o o que se man asse prell: el·O IJn~lpe e na lIaciona~ inferirão os homens conspicuos, reunidos em confortaleza de Santa-Cruz, porque, depOIS di) preso, "resso constituinte. que o novo governo não podia deixar de
não teria mais quenl--J seduzisse e levasse a desor- ~er republicano. dem por diante.
.
( I?epois desta primeira e im~orl~ntissima quesião seguia-se.
P
.
tletermIDar se os diversos terntol'los de que se compunha a
O "'c..
1 .. D. edro soube deste parecer e o VlO, e por nação deveríão continuar, e considerar·se como províncias de
causa delle tomou aversão a Silvestre Pinheit'o, um Imperio, ou se corno co·Estados de uma união CederaI.
com quem nunca mais se pôde conciliar e dahi por ,« LlInçando os olhos p.ela vasta extensão, q\le já naquella
d' t h
p' h .
il
'
1
epoca occupava a republIca. e sobretudo reUecundo sobre os
lan ~ C ama v~-o-:-o Jll elro S ve tre-em .ugar immen os desertos que separavão uns dos outros os ditos terride Sllvestre PlllheJl'o. O que se não póde dUVidar, lorios. não hesitárão um s6 momento em que a f6rma feder,al
I
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era a unica que podia conciliar os interesses de cada um com a
prosperidade de todos.
.
cc O acerto de ambJ~ estas resoluções sevê hOJe confirmado
pelo alto ponto a que a população, o commercio, a industria, as
artes, as sciencias, e, emüm, todos os elementos de civilisação
têm chegado naquelle Imperio no curto espaço de pouco mais
de meio seculo.
~
cc Mas nada prova tanto à sabedoria dos illustres fundadores
n
áa União AmericaJl.ól como o estado de iD tel miDa vel aDal'l:hia
e de im\llaeavel guerra iDtestina, que desolão as a'ntigas colonias hespal1holas desde o dia em que se proclamárão iDdependentes.
« Desconhecendo a força do habito de povos costumados a
não obedecer senào ao priDcipio monarchICo, entendêrâo que
podião a seu bel prazer constituir-se em repub.licas, e Dão sabendo apreciar as vantagens, ou antes não percebeDdo a UI'gencia de uma uDião feucral deixarão-se arrastar pela falsa
idéa qUll'Cada uma dellas cODcebeu dl sua nacionalidade, como
se-os Estados-UDidos da America Septentrional não fossenAnna
nação, e mesmo uma das primeiras naçÓts do universo I
.
« A saLedoria do homem de Estado consiste em aproveitar
as lições da historia. A provideDcia, permittindo que o augusto
pai de Vo~sa Magestade se achasse á frente da nação.brasileira
110 momeDto em que ella proclamou a S\ia indepeDdencia, livrou-a de cahir .no espantoso precipicio quo os Estados circumvizinhos não havião podido evitar; o Brasil cottservou,
por felicidade, o principio monarchico, sem o qual já huje se
acharia dilacerado com muito mais fUDestas consequencias do
que as que a humanidade deplora nesses Estados Iimitrophes,
oDde não exis.te uma tão larga diversidade de laças.
cc IDfeíYzmente os doutos e patriotlls cODselheiros da corÓa
brasileira, eDteDdeDdo que o pr~cipio de um Imperio monarchico era iDcompativel com o priDcipio da UDião federal, adoptárão o systema da exagerada centralisação, qúe, na OpiDião
dos mais estadistas tão funesto tem sido em um paiz de população compacta, como a FraDça; mas que, em paizes de escassa
população, dispersa por uma immensa extensão de terrilorio,
lião sómeDte lhe ha de ser fUDesta, mas fatal, se o providente
governo lie V" M. Imperial, de accordo com a assembléa gl:fal
legislativa, se não aIlressar a acudir-lhe com o unico remedio
eflicaz da federação.
«Assim os Washingtons, os Frank!iDs, os JelIersons l' os
Adams, bem 10nge de receia rem o labéo de querflrem despedaçarem por aquelte arbitrio a uDidade da patr'
destruir a nacionalidade americanll, mostrárão a superic" .•ade da spa in• telligencia, prererindo uma unidade real de elfecliva federação
de co·Estado á unidade ficticia de UDla centralisção impossivel
de proviDcias.
'
« O Brasil, cuja população, exceptuando a impo tante provincia de Minas-Geraes, se estende do seu1itoral para o ceDtro,
póde consitlerar-se realmente dividido em t;inco graDdes 'Estados, cada um dos quaes é ass:is rico em população e recursos
para poder gozar de uma inteira iDdependenciíl sobre quanto
diz respeito aos negocios iDternos, mas nâo assás Il.0deroso para
presciDdir do auxilio da confederaçào, quer seja em seus conflictos iDternos, quer seja no caso de desaveDça com alguma potencia estrangeira.
.
« Serão, -poís, os sobreditos Estados Pará e Maranhão, Per·
nambuco, Bahia, S. Pedl'o e S. Paulo, Rio de Janeiro e MinasGeraes. As provincias intermediarias, bem como as do centro,
se dividiráõ eDtr~ estes ciDco Estados, segundo melhor conviessse ao bem geral do Imperio e particular de cada um dos
povos. O Estado ceDIl'al, composto das provincíjls do Rio de
Janeiro, i\tiDas-Geraes e Espirita-Santo, contiDuaria a ser a
séde do Irnperio federal. ~
•
.
« Na imperial pessoa de Vossa Magestade e na das priDceza~,
suas augustas ~rm5s, parece ter a ProvidelllJia reservado os
preciosos penhores da conser"ação da nacionalidade brasileira,
como fundadores de outras taDtas ~Daslias dos ciDco meDl'Íonados Estados: e além disto a de Vos~a Magestade, cOlllo Imperador e defensor perpetuo que é do Brasil pela constituição
da Estado e unaDime acclamação dos povos.
rc As alliúnças de fam i1.ia, que Vossa Magestade e SS. AA.
lmperiaes têm de contrahir cum as diver.as casas soberaDas da
Euroea, cODtribuiráõ cHicaz e promptamente a cunsolidar a
orgaDisação federal do Imperio e a desenvolver com rapido
progresso a civilisação dos povos em todos os co-Estados.
c( O gl'<lnde conceito cm que teDho os conselheiros da corô~
de Vossa Magestade rue não permitte receia r que haja entre
elles algum que se atreva a concluir do prodigioso augmeDto
das producções agrícolas que o Impedo, bem longe de correr a
sua ruiDa, se acha em um estado de prosperidade, que de anno
em i\JIDO vai crescendo, desde a época da proclamação da sua
indepeDdencia. Mas se no cODselho de Vossa Magestade ninguem se deixaria levar de uma semelhante allucinação, póde
haver fóra delle quem se ilIuda com este especioso soplJisma, e
portanto cumpre qlJe eu o previna com uma carta, mas termi·
11 ante obse.rvação.

« Sem duvida o augmeDto da producção material póde ser
symptoma de uma sólIda prosperidade nacioDal, mas é quando
alia provélD do graduJlI prugl'esso da industria, das ~rtes e
scieDcias, das reformas nas iDstituições politicas ou admiDistrativas, e nos usos, costumes e moralidades dos povos. Mas esse
prodigioso augmellto das producções agricolas do Brasil não
provém de nenhuma daquellas callsas, porénrsim do espantoso
augmcD!.o da importação de braços africanos, iDtroduzidos por
escandaloso cODtrabaDdo, habituando os povos a alfrontar e
menosprezar as leis, (J aggravando o maior'de quantos male
ameação a rui Da do Imperio.
cc A cenlralJsação do porler em cada um ';os Eelados, em virtude do acto federal, e a afJ1u~ncia dos colonos, que as allian.ças
nas casas da Europa..altl ~hmiõ ao Brasil, s:io os unicos lJleios
~fticazes .9úe eu pOiSO imagi ar par.a se p~r termo á deploravel
Importaçao dos escravos, sem se compromellor a prospel'idade
da agricultura, que, precisando de braços, e não podeDdo hav(l-Ios por. salario, ha de ir compra··los onde quer que os encontre, a despeito de todas aS,leis e a todo o cu,to.
« Outra u1JJ.e~ção. que tambem devo prevenir', é o receio que
em ~lgup.s espm.los po~co versados Da hi.stóna das caçoes pode
SUSCItar a coóslderaçao de que os conJhctos de in.len,sse eDtre
os diversos EstadQS, e a ambição dos respectivos Principes 'podem occasionar frequentes e funestas dissenções.
cc O exemplo dos Estadas-Unidos da America SepteDtrionaJ
das confederações Suissa e Germanica, e das anti"as provincia~
unidas dus Paizes-Baixos, são sobejas provas d:! que uma boa
cODstituição federal e uma justa proporção entre as forças dos
dive~sos co-Estados são bastaDtes para obstar a semelhaDtEl6
tentat~vas ou para as reprimir promptamenle quaDdo veilhão
a venlJcar-se.
cc Taes são, SeDhor, as ponderaÇões que o meu siDceJlo
alIecto ao Brasil me aDimou a apresentar aDte o lhrono de
V•. M. Imp~ria!. Qualqu~r que seja ~ juiz~ que sobre o seu
recimento lIl.trl~eco haja de enllllll' o I!lusll'ado governo de
V. 1\1. Imperial, tenho a intima e consoladora convicção de que
nin~uem que ~e cOD.~eça attribuirá este passo a neDhum outro
motl vo, que. nao s6Jao o~ puros votos que ~aÇO Pf:la felicidade
desse Impeno e pela glona de V. M. Impenal, cUJos preciosos
dias C! céo proteja e pro~ongue \I prol dos povos que na alta saL •
bedona de V. M. Impenal tem posto a su~ confiança.
« SeDhor.-De V. M. Imperial o mais humilde criado (assignado).-Silveslre PiDhelro Ferreira.
c( P~rjs, 28 de JaDeiro de 1841. »

me-

O que vimos ·na càrta do illuslre publicista portuguez Silveslre Pinheiro Ferreira, dirigida ao ill~slrado Sr. I? ~edro II, Imperador do Brasil, que
da CO!D0 rem~dlo de salvação publica a diviiJão dQ
Impeno em CInco Estados monarchicos-confedera.dos, tendo por cenlro Sua l\fageslade, não podia l}
nem póde tor lugar no Brasil, attenla á vastidão do
seu leniLorio, á sua ponca população, poucas rendas, e lllesmo as enormes despezas que esses Eslados devem accarretar e que não poderáõ compOl'lar.
No Brasil a idéa de um governo confederado não
é commum no povo, ou antES é regeitada, pois todos sabe'01 que isso não póde remediar os-males
por que temos pass1.tl'lo, e n 1 o povo pl'esen~e
vllntagllm alguma em mudai' a sua fé:-.tIla de gogoverno, regido peja mais liberal e mal· bem pensada constituição conhecida, a qual, r~conhécendo
direiLos e dando l'ega1i~ ao cidadão brasileiro, o
abriga das viálencias do poder, qualquer que elle
seja.
No Brasil o monarcha póde fazer lodo o bem de
que é susceptivel o coraçii,o humano, porque a constituição r.reou nene um. mytbo benefico, inviolavel
e sagra~!, cujo lugar ninguem aspira, e que .não
póde, amda quefendo, fazer mal, porque a constiluição lhe pl'obibo ex~ressaln Dte, fazendo responsaveis pelos abusos e males causados ao cidapão ou
ao Estado os agentes do poder executivo. Nue fazel'
lodo o bem e seguir os impulsos do seu magnanimo
cora~ão, sem que ninguem tenba o direito de o censurar, . porque a conslituição brasileira creou Úlll
quarlo pode!'-o' moderador-exr.lusivamente para
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o Imperador, unico que se conhece nas constitui- 'gos senão destruindo tudo que esLabelüceu o par- .
ções dos povos para garantir o cidadão das iuillSo tido contrario, vencido, porque julO'a' necessario
tíças dos oútros poderes e das paixões dos que go- esses meios para mostrar que repro~1l. a conduc.
vernão.
que seg.uião os passados, e que applaude os excesA constituição brasileil'l1, depois de extremar e sos presentes,
.,
bem descriminar os poderes, prevenia tudo para Nada é mais commum nas republicas do que a
que não houvessem conllictos, e confiou a marcha inconstanoia e a ingratidão do povo, como se vio
dos negocias publicas lias Dl'asileiros~ certa de que praticado na Grecia a respeitq de seus grandes hotodos se interessarião pelo bem commum j porém mens, e depois em Roma, E se é eS!ie o caracter
desgI:açadamente isto não tem acontecido', porque que anima a muItiJão, e principalmente os homens
o interesse privado, pondo de parte o bem do Es- turbulentos e ambiciosos, para se apoderarem dos
fado, tem occasionad() as calamidades por que te- espiritos e fazê·los contribuir para a execução de
mGS passado.
seus projcctos tenebrosos, necessariamente'a repuAté agora não temos tido UQl estadista que tenha blica está sujeita ou á guerra civil, ou á tyrannia,
comprebendido a Eua missão, porque os que temos ,Ne~te estado afOictivo de existencia social aconvisto e sabemos occupão-se sómente do que se passa tece successivamente que o partido vencido retoma
na FI'ança, Belgica e em outros paizes, sem se Íln- as sus forças e vantagens sobre o vencedor, e a vinportarem com o Brasil; o mais <I,ue têm feito, com gança acompanha a volta da fortuna. E' uma despoucas excepções, na pbrase do celebel'l'lmo padre graça pa'ra um Estado estar ex·posto a esses jogos
t~l'riveis de ambiciosos, tanto mais que os triumAntonio Vieira, é pucha1'crn para si.
O Brasil, dividido em cmco dyuastias confede- phos .de um partido não servem senão pau(l irritar
l'adas, se enfraqueceria sem duvida; mas, com as os resenttmentos do partirIa que succumbiO-e enproporções que tem, póde vir a ser um dós maiores treter o fogo da sedicÇãO..Acabão sempre pelo aniImperios do mundo; se o governo que o dirige to- quilamento.
,
mar a peito o seu engrandecimento, principiando· Já houve quem demonstrasse ou quizesse perpor moralisar-se e moralisando depois o povo. l\~as suadir ao Sr. D. Pedro I a necessidade de um
assim como vai nada podemos esperar. Comtudo governo federativo gerjll dos Estados da Amel'Íca
peior seria fraccionado, pois qu!'l sel'ião Estados sem do Sul, sendo elle chefe supremo, onde não haveforça.
riM .mais desordens dos ambiciosos, porque todos
A moralidade é de absoluta necessidade para o os poderes ficarião hem descriminados, e os devebem do Estado, porque, como bem disse o gl'ande res eonveniente!flenLe estabelecidos pela lei fundapadre Antonio VieÍl'a no sermão da epiphania: mental da confederação.
cc Dizem que os que governão são espelhos da reO Sr. D. Pedro não deu importancia ao escripto
publica. Não é assim, ~enào ao co'ntrario. A re~u- pO,r vêr a i!N0ssil!ilidade da e~ecução do conselho.
-blica é o espelho dos que governão, porque aSSIm Nos possmmos esse manuscl'lpto fnaucez, e o que
como o espelho não tem acção propria, e não é dclle colligimos são theorias impratiçaveis, creadas
mais que uma indifl'erença de yidro, qu~ está sem- ná imaginação de um bom'sonhador de utopias.
pre exposto.a retrat~r em SI os movlm.entos de
Mui judiciosas nos parecêrão, tratando do mesmo
quem tem diante, asslfll o povo o.u republica, se se assumpto, as razões que expendeu a Setitinella da
move ou não move, é pelo movllnento ou socego Mona1'chia de qual'ta-feirá 29 de Novembro de i843'
de quem o governa. I),
no seu n. 4.222, que se enuncia assim:
Na união dos povos está a fOl'ça, e se o Brasil se
« A fraqueza é vicio inherente a todas as confederações,
dividir os seus Estadori' ficaráõ tão fracos, que, embora d fOI'~a federativa os auxilie, não S'e pooel'áõ porque é da essencia de lal regímen fraccionar-se a soberania
duas parles, collocando-se nos Eslados uma parte e outra
1l00uenLar; e se nós, bem que unidos, ainda não Le- em
no cenlro. donde inevilavelmenle resullão confiictos e lutas, em
I-:fOS toda a impOl'tancia politica que nos torne !'es- que quasi sempre succumbe o poder central.
cc Eis o que tem suceedido em todas as-conCederaçlies, não
peitados perante .as nações,. m~nos poderemos ter se
cx~eptuando a da America do Norltl (que é a melhor das até
cada.uma das nossas provlllClas se separai' para se hOJe
conhecidas), pois mesmo ahi se ha experilDJ!nlado que a
constituir Estado federati vo(*). .
poder central é apenas uma abstracção. achando o povo semelhanle realidade na soberania dos E tados. de maneira que nas
As republicas da America Meridional fOI'ão fun- contestações
dos governos das provincias com o poder federal
dadas pel.{l viciol'ia, e, como quizel'~o imitar sem dis- o triumpho dos primeiros têm sido quasi sempre cerlo.
criçãb os Est!1dos-Unldos da Amenca do Norte, ~ue « Mas não ,é só isto. Pequenas r~publicas podem unir-se em
-de longos annos estuvão educados.p~r~ a l'ep~bIJca, laço federal e assim conservar-se por longo tempo; mas este
regimen ~ão.é comI ativel com o principio monanihi.co, porqUlJ
vivem quasi sempre em guerra clvl1lD~erJ?lmavel, ou
os pl~C1pes obedecem ao governo federal e delxão de set"
por não terem um ceutro permanente, lllvlO]a'lel e soberanos. perdendo inteiramenle sua importancia, ou despresagrado, a cujo tugar.nillguem. aspire senão os que a zão as decisões da união e deixão de ser federados.
« Daqui vem que os publicistas, os quaes geralmente recolei fundamental do Estado deslgllar.
nhecem nas confederações apenas o merito de um governo de
Nas republicas ba sempre homens inquietos e lransiçào, só o julgão conveniente ás pequenas republicas enio
monarchias. As im o plano de converter o Brasil em reinos
ambiciosos que alimenLãa os pal,tidos, e que são a ás
federa~õs! ~Iém de, ullender todas as conveniencias. é opposlo
causa das discordias e guerras civis. O partido que aos prIDClplO3 organlcos das confederações.•Montesquieu e Matriump'ba não póde esperar a afl'eição de seus ami- bly proles tão contra o iIIustre autor da carta.
« A sabedoria do hJmem de Estado consiste em aproveitar

« as

(') Emquanto o governo do Brasil não voltar seriamente
suas vislas pat'a a colonisação. e particularmente para a colo·
nisação dos Estados portuguezes, pór ser a mais conven.enle
para o Brasil, afim ete termos augmenlo de população e homens
para o trabalho, não conseguiremos o augmel\to e a força que
se~eja.

lições da historia. li Eis uma verdade incontestavel com
que se depara no escripto do honrado cOlllmendador. Mas estamus bem' persuadidos de que a bi,toria do mundo só orrerecES
argumentos cuntra a supposla bundade do regimen federativo.
que agora inculca oillustre escriplor, esquecido talvez do que
di se contra as confederações em seu « Curso de Direito Pllblico, li dado á luz em Paris no anno de 1830.
« A Confederação Suissa não é digD1l. de citar-se. por'que por:
?
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um lado não póde acreditar o regimen federal o exemplo 11e
',000.000 de' individuos constituidos em 22 Estados soberanos
no meio de 200,000.000 de habitantes, que em tanto monla,
pouco maIs ou menos, il populaçãO da ~'lrl)pa ; e por 9utra
parte é uma verdade gel'almllote reconheCida qne.,se a forma
federal ainda se"conserva 10 Suissa, esle etreito resulta de sua
pobreza e miseria, e conseguintemente da sua nenhuma impol:lancia Polil.ica..
.
-.
'
« A SUiSSil Já ha mUlto perdêra sua eustenCla convencIOnal,
c( observa um escriptor imparcial, se sua miseria lhe não sera visse de refugio contra os Estados 'q~le a cercão. Se está can:
c( sada de ser livre procure tonar-se l'I1:a. ' » .
_
« A Confed,\ração Germanica e a dos l'alze~ Balx.os mostrao
o perigo annexo á rórma do governo federativo, logo que alguns Estados são mais importantes que os outro.s por sua popu!açlio. riqueza e ci vi1isação, porque estes afina\ tlrão todo o pr?veito da união, e fin.llmllote dão a..lei, comquaoto em aPI?~renCla
se mostrem subordi!1ados ao poder ?entral. ASSim fOl que a
Hollanda, na republica do&. Paizes-Balxos, mu.ltas vezes Sll~S
tituio a uoião, dirigindo o poder central no sElnlldo dos se~s 10teress"s particul3res. e· ainda em nossos _dias a Au~tl"la e a
Prussia domil,ão em seu nome a Confederaçao Germamca. .
« A UniãO Anglo-Americana nào autorisa tamb~m os .elogl~s
do regímen feder-al. A metade de um seculo de eXlsten.Cla polItica não é tempo sufficiente para provar a excellenCla tio governo dos Estados-Unidos, e firmar solidamente uma excepção
que possa abalar o. sentimento commum dos politic.os, e ser
ªpontasia com vantagem na historia do mundo, .que amda não
-, vira o exeIJ.1plo de um grande povo, dando .r.apldos p<fssos na
õarreira do progresso e.da fortuna sob o reglmen adoptad_o I!~
America do Norte, e nemais no curto espaço de sua ~uraçao Ja
têm 05 felizes descendentes da Grã-Bretônha olTereCldo ao ob-.
servador imf.arClal mil occasiOes de notar a.fraqueza ~o systema federa. pois qqe o poder central, CelnSClfl de sua IOcapli:
cidade para resistir ás pretenções dos Eslados, succumhe quasl
sempre na luta que se trava. conservando sómente em appareneia a superioridade que lhe cOBfere a constituição federal.
« Assim aconteceu na questão do banco, e no anno de 1832
vio-se a Carolina do Sul alcançar do pod~r central, com as armas na mão, a annullação da lei federal ~obre direitos de importação, com escandaloso de prezo da superioridade da União
e contra as mais claras disposições do acto federal. E agora está
acontecendo o mesmo por causa da escravidão.
CI Concedendo, porém. aos Estados-Upídos t \ sua fórma de
~verno o expfendor e força que cégos admiradores lhes attrilluem, nem por isso parece-nos prudente o conselho de applical' a organisação da republica anglo-a~eri"çan~ ao Brasil. Tres
causas, no sentir daquelles que com mais Grlterlo.têm estudado
a historia dos Estados-Unidos, concorrem para que al:i se mantenha a f6rma de governo, que adoptárão as out'rora colonias
.inglezas: 10 a posição gêographica e immensa <listancia da Europa, 20 as instituições, 30 os habitos e costumes do povo.
c( Se exceptuarmos a primeira causa, em que se póde dar
alguma semelbança ~ntre os anglo-alI)e~icanos e os brasileiro~,
tlpr.que, emlim, habltão o mesmo contlDente ; em tudo o mais
lló ha perfeito contraste a notar-se.
a: Os primeiros inglezes que saltArão mI"America lantárão as
sementes da democracia, qUll. depois vingou completamente e
floresce· hoje em toda a extensão da republica; no Brasil'o
llrincipio :nonarchico dominou um tempo absolutamente-emfIuanto durou o systema colonial ;-e hoje, que somos uma nação independente, ainda. por felicidade nossa. o povo, deixado
ao seu in5tincto, consagra ao tbrono o respeito e veneração que
lhe tributavão seus maiores.
li Com tão oppostas tendencias não é razoavel propor ao
IJrasil o regimen que floresce entre os ~eus conterraneos o
norte, sendo que o laço federal não é tão adequado á monarchia, como á democracia, se é quejámais se mostra compatível
Mm. aqueUa f6rma de governo, como já notámos.
II Em costumes e civilisação o-povo dos Estados Uuidos é
\lma excepção de que não ha,exemplo na hi,$toria,'porque toaos os povos partem das trévas e da barbaridaae para cheg'\rem ã civillsácão e ás luzes, uns marcbando rapidamente nessa
Cã.lTelra, outros. porém, dando vága.rosos passos. O mesmo.
~orém, ,não aconteceu aos Estados- Unidos, pois os anglo-americànos chegárão civilisados ao solo que sua posleridade occupa,
séndo-Ihes necessario menos aprender do que esquecer. de
sorte que em rigor 1\05 Estados-Uniaos a sociedade não teve infância, mas nasceu logo na idade viril.
_ c( Actualmente não ha sobre a terra Po.vo tão esclarecido,
por4úe em parte nenhuma as massas possuem, corno alli, as
-noções elementares dos conhecimentos humanos, as doutrinas
~ as provas da religião, a historia da patria e o mecanismo <Ia
>:onstituição politica, Para o Braill a gente que em principio
"Vi3io, com pouca éxcepção. foi a bruta de Portugal, que, sem
conbecime'nto algum, veio procurar fortuna.
(I Depois da independencia ainda isto acontece, pois devendo
apMentar-se civilisados, 'no Brasil é que se civilisão. E se não

lJa povo tão illustrado como o da America do Norte mesmo na
douta Europa, torna-se clara a dillerença que por esse lado se
encontrar entre o Brasil e a União Americana, sendo c(){JlJecidos os defeitos dc nossa origem, os vicios de nossa educação
quandQ colonos, e cs embaraços de mQis de um gencro que se
oppoem ainda agora á dilTusão da:;-Iuzes e aos bons costumes.
« Dest'arte a perfeição dos costumes, que, com as luzes do
povo, mais que tudo concorre para manter o systema de governo anglo-americano, falta ~o Brasil no gráo que fóra mister
para que o regimen federal dos Estados Unidos pudesse entre
pós ter applicação.
_
« NingQem hoje crê na bõndade absoluta das f6rmas de O00veroo; antes é geral opinião dos entendidos na materia que as
melhores constituiçõe- são aquellas que mais se conformão com
o caracter e genio '<I.os povos, e... como por factos se mostre
quão .differentes sejão as circ~!Estari~ias das duas nações ~nglo
amencana-e braslleu'a, sua CIYl!lsaçar" seus habllos e costumes
segue-sé que nenhuma analogia póde haver entre suas consti:
tuições, e que pouco racional é orrerecer o regimen politico da
primeira como modelo do da segunda.
« Ao autor da carta responderemos com o judi,pioso M. Toequeville: « A constituição dos Estados-Unidos assemelba-se a
« essas beBas producções da induslria humana,.que enchem de.
« gloria e de bens aquelles que as inventão, mas que tornão-se
« estereis em mãos de outrem. »
« Conheoemos que não é muito lisongeiro o eslado da nação,
e lamentamos com o esclarecido e muito humano escriptor o
grande mal que vem ao Imperio dó). importa~ão de braços africanos, por contrabando, confessando tambem a necessidade da
affluencía dos colonos, corno meio.de evitar eSSQ escandaloso
abuso. Temos. porem, intima oonvicção de 9u,~ nao é a inculcada confederaçao o meio de chamar ao nosso paiz colonoi; estrangeIros, que velJbão rasgar o seio do abençoado terreno que
habitamos, e derramar sobre e\lll a abundancia e a riqueza:
não é a a\liança dos fundadores das cinco proiectadas dynastias com as casas reinantes da Europa que b'a de attrahir ao
Brasil a população que alli superabunda; outro deve ser o estimulo do colono,
« Aeolonisacão é condição indispensavel da prospllridade de
um povo, que, como il do Brasil, occupa um territorio da eltraordinaria ex tensão; mas, para que affluão colonos, é misler
que o paiz prometta ao estrangeft'o que o procurar grandes
probabilidades p.e fortuna com a segurança de sua pessoa e
respeito inviolavel de seus direitos.
« Haja pat no Brasil, perca-se de uma vez o gosto ás maldi~
tas rebelliõos, que nos têm le\ ado ao abysblo. abandone o homem de trabalho a politica pela industria, que artlançamos que
a noticia de nossa ventara, levada ao estrangeiro. o convidará
logo a vir habitar a terra de Santa-Cruz e participar comnosoo
de' seus thesouros. Longe, pois, e bem longe de nós o pensamento de alterar a lei fllndamental do Estado, mutilando o Imperio com o plano de fatal federação!
. « Muito respeito nos merecem, de novo o declaramos, as in·
tenções do i1lustre publicista e em grande conta lemos o seu saheI'; mas· a profunda convicção da impossibilidade e insufll.·
ciencia de seu plano, -e dos perigos de qualquer tentativa neste
sentido, deu-nos ousadia para contraria-lo em materia de llHl
graves consequencias.
« ElIe mesmo nos ensina em sua c( Theor1a de Direito PIlblico » que as confederações estão expostas a grandes incoQvenientes, sendo apenas uma transicção da infancia dos povos a
seu estado de força,.. çivilisação e completa independeflcia, e
assim, oppondo-lhe sua pl'opria autoridade, mais licito nos é
divergir. i~t~iramente de sua .opinião, visto que, segundo os
seus prIDClplOs, a federação sena um paço de gigante para acabar com o nosso caracter de nacionalidade e fraccionar e ImpelÍo em Estados independentes, a maior das calamidades que
nos poderia sobrevir. e de que nos ha de livrar a Providencia
Divina e bom senso da nação.
- « Um povo. que goza da monarchia constitucional, não cura
de federar-se, porque o systema representativo otrerece ao
mesmo tempo liberdade, tranquillidade e podeI, vantagens
muito maiores que as das confederações-; sem nenhum dos seus
grandes inconvenientes. J)

Não sendo, poís, o governo federal conveniente
para o Brasil, c sim o que possuímos monarchicorepresentativo, é clare que os Ipales por que tem
passado o Brasil, e a sua P9uca prospel'idade, têm
dependido, desde a sua descoberta até agora, exclusivamente, dos que governão.
.
Portugal por alguns annos consid~ou o Brail como lugar de expiação para. os criminoos, e para ell~- mandava os sentenciados do Limoeiro e das outras prisões j e depois que coph.e-
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eeu as riquezas Ilaturaes do paiz lançou-lhe os griChega a tanto a immoralidado do cloro entre nós,
lbões do captiv.eiro, cansiderando-o feitoria da que, não boa mui~os annos, um sacerdote portuguez,
metropoli, tratando-o Cj;Hn estupido.orgulho, como om ~n~a questão C}O divorcio, foi jUI'ur falso perantejá mostrámos c continual'emos a mostrar no segui- ~lm Jl11Z dos casamentos, e com tanto c~'uismo, que
menta da historia, ~ ponto de, muito antes dos Es- em face mesmo da autoridade e lesiastica, que o
tados-Unidos proclamarem a sua independencia, conhecia, não se pejou de. declarar-ser-casadorevoluções parciaes se manifestarem no Brasil, indicando a 'sua naturalidade e moradia!! ~ Este
~contecimento deu-se na capital do Imperio, e em
como pí'eludio de suá futura tndependenciér.
Com tudo, apezar da oppressão que sobre eIle fins ~e Julho ou começo de A~osto de.i859, cuja
exercia..a metropoli, crescia o Brasil em população e veracldadese póde reco:Jhecer, mdo-se ao cartorio
grandeza, tanto que se achou prepárado para rece- do contencioso ecclesiastico, onde párão os autos a
_
bel' a realeza. C01}.l.5ua cÔrte, sem que elIa sentisse que nos referimos.
falta de- seus com modos e elementos para sea ~xSe os vigarios cumprissem devidamente o seu
plendor.
sublime mi.nistario eontarião com ãrespeito dos
As circumstancias levárão, por ser já tempo, o povos, que os terião por mestres e recellerião às
Brasil a se constituiIdivre por sua emancipaç~ po- suas lições com obedien'eia e respeito, ganhando
litica; mas os brasileiros, na fundação do Impe- assiu. a sociedade ~ a ord_em publica, porque n~ui
rio, em vei de cuidarem do bem material e moral ~as desordens e dlssençoes se acabarlão o mUltas
do sen paiz, encetárão a sua carreira politiça, pro- malfeilorias se evitariãor
movendo intrigas, instaurando processos, e alguns
Para i5to tambem convem que desde já se pro-'
pretendelldo anarcnisa-Io pOl' meio de separa9õe~. biba que as votaçÇics para eleitorcs se fação nos
São estas, pois as razões de vêrmos este pmz gl- templos sagrados, porque é um escandaJo·inqualigante e abençoado no atrazo em que ainda se acha, ficavel o que neBes se pratica, o que muiti:isimo
sem finanças, sem exercito, sem marinha, sem agri tem côntribuido para o desrespeito e descredito da
cultura, desmoralisado, tAudo em vez de t.udo isto religiãO. Os templos farão construidos pela piedade
muita corrupção e muila ladroeira. /
para o culto de Deos na terra, e dentro deUes só se
Desde- a fundação do Imperio deveriilo os brasi- póde tratar do que a reHgião determina, e nada
leiros, como um só homem, ter cercado o throno mais.
OiHro mal para o paiz rem resultado da ruobiliimperial de amor, desinteresse e dedicação, para 100
• darem toda força moral, essencial ao soberano, prin- dade coutínua dos presidentes de provincias; raro
cipalmente ao de um paiz que começa-a sua exis- é 'aquelle que se demora um anno no lugar·comistencia PQlitica, porque assim o-seu prestigio -e o da siohado, ~ão seRdo p0ssivel em .tão curto espaço
rinção pr.omoveriã seu bem commum.
.
conhecer as necessidades da provincia que está
Devião-Ibe ir lembrando as cousas necessanas e administrando. E unando se julga n ais habilitado
lhe facwlando os meios de as poder executar, prin- para promõver o seu bem material e moral é subscipiand~se a obra 'por educar' a sociedade que tituido por outro.
Muitas vezes is~o acontece, não porque o'presideixava de ser opprlmida, e se constituia nação livre e independente. Deste modo julgamos que te-, dente tenha exorbitado as determinações do poder
riainos chegado a um estado prospero, porque a in- 00 praticado inj.u~ iças, más tão sóme~te por que
dole do pO\'O Cavorecia as boas intenções do governo, não quiz satisraz~r os caprichos do par_tidp domi- .
e talvez -Cassemos hoje a mais feliz nação da terra. nante. E tanto i8to é verdade, que o governo, recoQuem estudar seriamente a historia do Brasil,. nhecendo a aptidão do presidente, o remove para
com todas as suas peripecias, conhecerá que o mal outra provincia-! Convem, pois, remediar este mal,
que nos tem aconteciâo, tem, como já dissemos, que tanto prejudica o interesse publico, do melhor
.
.dependido. dos homens, e não da instituição orga- modo poss5veI.
. ,- .
nica do Estado, que felizmente adoptámo.
_ Nomêem-se para as presidencias pessoas, que,
Para que os males que DOS amigem cessem, e o pela sua experiencia e saber, cumprão os seus deBrasil chegue dO gráo de prosperidade possivel, de veres, e aeixem que se demorem na&suas commisque é digno, convem que se fação reformas de pal- sões pai' tempo conveniente, nun",u menos de (res
pitante necessidade, principiando elIas pelo clero, annos, ~alvo em casos excep~iónaes, porque este
que, com poucas excepções, é ignorante e sem cos- meio serviria, não só !le pl'Omover o bem das pro- _
tumes. A cl'eação de seminarios, sem a intluencia vincias, corno de fal':er os presidentes respeitados,
do governo~ porém com a direcção dos bispos, em tornando· os por conse'quencia mais aptos para goque se instruão os que Se dediquem a acerdocio, vernar. Como nem sempre tudo o que fazemos é
nas scienci.as inheientes- ao seu sublime ministe- acertado, convinha que estes presidentes de prorio, muito contribUll'ia paTa que o paiz colhesse be- vincias tivessem um conselho composto de pessoas
n ficios, pois que o povo, respeitando os sacerdotes, doutas, a quem ouvirião nos negocias graves.
em taes circumstancias regularia o s.eu comportaOutro mal, n3:o menos importante, é o que se
mento pelo dp.lles e ouviria com a attenção c pro- pratica actualmente com os juizes de direito, desveito suas palavras.
embargadores e ministros do 8upremo tribunal àe
O mal que deploramos achou-se justificauo no justiça, os quaes, embora a constituição os faça
que -observámos na dil'ficuldade do governo iin- permanentes e independentes, ~e voem á mercê de
perial sobre a nomeação dos bispos para as dio- um ministro que se arroga o direito de remover os
ceses que se acbavão vagas, coÍDo a~ do Rio de Ja- magistrados' de uma para outra provincia, ou de
neiro, Goyaz e Pernambuco. Os vigarios entre nós, uma -para outra relação, 'Os desembargadores que
geralmente, não prégão e nem explicãO as doutrinas lhe não agradão, se os não póde aposentar, éomo
evnngelic..~ (homilias) ao povo, como nos primeiros ultimamente se deu, com flagrante violação da
seculos do christiaiiIsmo fazião os pl'égadores da constituição do Imperio.
doutrina d'C Jesus-Christe.
.Ora,- um juii de direito, .que está servindo IJelll
\
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em uma -boa comarca no Rio de Janeiro, Bahia ou
Pernambuco, se cahir no desagrado do governo por
não sel' do seu partido, lTóde ser removido para os
confins do Imperio, e se acontece não querer elle
aceitar tal remc;,ão 'lica fóra do serviço publico!
E' necessal'io, pois, que a constIluição seja uma
realidí,lde e não uma ficÇãO, como a querem fazer,
porque da violação della é que pl'Ovém todos os
nossos males, e dabi é que póde nascer a anarchia,
e por conseguinte a destmição da orgem social.
As finanças do fmperio se resentem a cada passo
dos des-perdiciós do poder, e o remedio de que se
tem lançado mão são os emprestimos I ! E para
que? Os empl'estimos só são ,necessarios a um Estado quando ha circumstancias extraordinarias,
como o pugnar e sustenlar a sua dignidade e independencia, e nunca para acudir as despezas COJ:l'enles, porque isso é.leva-lo ao precipicio. 05 impos-~
los no Bl'(l.sil 5ão mal lançados por falta de uma boa
·estalistica, e os que pesão sobre os nOS5ÓS l,elwl'os
de exportação si.i.o muito onerosos á lavoura.
A cl'eação do banco do DrasiLparecia propria
para mclbQrnr o eElado fin.anoeiro, P01' animal' o
commercio e a agricultura, e levanlar a tàxa do
cambio; 'mas a cxperiencia t~m demonslrado que
ene só tem servido pará dar dinheiro aos seus
alfeiçoados.
.
No Bl'asil, e pl'incipalment.e llas capitaes, existe
grande numero de vagabundos, emquanlo que o
exercilo e marinha se resentem pela falta de recrutas. e marinheiros: o pl'imeÍl'o destes dous males
depende da lei que marcou 2008 em prata para que
cada um brasileiro goze dos direitos civis e possa
valar nas eleições, sendo admittido na guarda nacionaL Assim quasi todo o mundo entre nós eSlá
isento do reill'ulumento, porque, sendo todo'!;'aplos
para a guarda nacional, acontece não lermos quem
sirva na 1"~1inba.
Além' desses vagabundos nacionaes ha centenares
doBes estrangeiros,' que, sem omcio e' nem occuPl!.ção honesta, dormem de eHa para roubarem de noite,
dando com isso cuidado á policia e prejuizo ao povo.
CQnvinbã que o governo tomasse seriamente a peilo
a deporlação desses malfeitores, que consomem e
não produzem, sendo por isso onerosos á sociedade,
que sem remedio os s o i b e . ·
':rodos os annos, na falla do throno, se recommenda ás cumaras legislativas uma boa lei de recl'utamenlo, e esla não poderá ser bem confeccionáda sem que se eleve a um ou dous contos dc réis
os rendimentos do cidadão, para poder ser admit,tido na gUaI'dlt nacional e ter dil'eilo de valar nas
eleicoos, A l'alta -de marinbeiros nasce entre nós de
não' termos pescarias, que são os vivC:Íros delJes.
Havendo em nossns mares ahundancia de pescados,
e sendo a pe~ca das garoupas de grande inleresse,
não se tem promovido esle ramo de industria, que
tão bons resultados nos poderia d(lr,
.
A creação dos imperiaes marinhúiros, que tanta
honra faz ao ex-miuistro da marinha Salvador José
Maciel, tem servido para guamecer. os nossos poucos navios de guerl'a. Mas islo não bast<r. Ogoverno
que anime, e mesmo promova as pescal'ias em
nossos mal'es e nos grandes rios do Imperio, e enlão teremos em ahlwdancia marinhagem apropriada
para as necessidades do paiz.
'
A lei de i2 de Oulubro de 1828, que dçu nova
ol'ganisaçóio ás camal'as IDunicipaes no Iinpel'Ío,
não teti'i c,orrespondido á eSl;e.claliva publica, POI'-

que tem servido ant,es de f1agelJo ao povo, do que·
de beneficio aos municipios, Parece antes um ramo
de negocio, que qma repartição de serviço publico.
A creação dos fiscaes e seus gunrdas, que multão o
povo a torto e a direito. já teria ~ado origem a conflictas gravissimos, se a indoI.e do nosso povo não
fosse, como é, tão pacifica com'edida.
A municipalidade fiêaria bem proviá::l, sendo unicumente composta de um presidente de eleição popular, que dirigisse os seus negocias, e de um,conselho de nomeação do governo, a quem aquelle deveria ouvir nos negocios graves,
Já na nossa Choro{Jl'aphia Histol'ica fomos por
demais explicitos nestas materias, !Iuando descrevemos os' males do Brasil no capUülo-pbysionomia
do Rio de Janeiro-e fizemos sentir que a ohrigação
do poder legislativo não é só a confecção das leis,
porém tambem expôr ao governo da nação os vicias
que hOl1verão na execução das leis promulgadas, e
os abusos que deBas fi7..eJ'ão os lIgentes rla autoridade, indicando os meios razoaveis e,prelicuos de
os evitar; denunciar as pessoas que violárão a cons- '
tituição pala sel'em admoefltadas () corrigidas; manifeslal' adO poder executivo as tendencias da opinião
publica e as necessidades geraes, e aconselha-lo,
mostrando· lhe o caminho que deve seguir em proveito da sociedade.
.
O eSlado das ftossas relações exteriores é um assampto de gravissimo alcance, e raro tem sido o
milllstro que tenha comprehendido a importancia
da repartição dos neg-oc{os estrangeiros. Fazem-se
lratadtis de commercio e '611ianças sem proveito algum, resultando disto ter o Brasil pago sommas
immensas, como aconteceu com a reclamação dos
neutros pelas presas que fizera a esquadra brasiloira, que bloqueiou o porto de Buenos-Ayres na
desaslrosa gu~rra que teve o Imperio em iB25 com
a republica Argentina, chegando a sua importancia
a 7:000,0068000 !
.
. Sem discrição pa. ra esta past; da administração
publica, tira-se no corpo legislativo qualquer individuo sem se sabel' das suas habihtações, quandó
convinha que para eHa fosse escolhido no corpo diplomatico quem tivesse mais habilidade e mais
pratica dos negocias em paizes estrangeiros, e isto'
mesmo com credilos e distincções.

e

E' esta pasta de tanla imporlancia na lnglaterlfl.
e na França, que anda sempre nas mãos de tres a
qlJatro homens conbecidos, os quaes tem adquirido
ne.lla tanta expCl'ienci , que nos tem feito sempre
andar de Herodes pal'a Pilatos. E Luiz)'l"apoleão a
linba em tal alcance, que durante o tempo de·
seu reinado apenas a confiou aos SrS': Thouvenel
e Druyn de Lbuis.
Enlre n'ós não aconlece' assim, porque de tres em
tl'es dias" de oito em oito d,ias, e o muito ,de anno a
anno, ; succedem-se os ninistros, como as nuvens
no horizonte; como aconteceu em {BoiS, que, de
JaneÍl'o até 29 de Setembro desse mesmo anno,
houverão cinco ministros dos negocios egtrangeiros, que forão os Srs. Saturuino de Souza e Oli- vmra, José Antonio Pimenla Bueno. Anlonio Palllino Limpo de Ahrl!u, Bernardó de Souza Franco e
viswnde de 'Olinda, ltconlecendo que uns nos complicão com os inglezes, outros com os Estados do
Rio da Prata; outl'OS fabricão convençG ~ consulares,-'que dão em resultado vantagens para. o eslraugeiro; outros, finalmente, põem o paiz em.com-
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DAS CONSTITUIÇÕES
pleta confusão em conflictos com as autoridades por
negocios testamentarias e de heranças I
Para mostrar ao mundo a:3 nossas miserias ad-minititrutivas, saibão os homens imparciaes de um
facto que se deu com um nosso ministl'o dos negocios estrangeiros:. tendo o ministro de França se
dIrigido áCluelle l'elalivamente a um negocio de que
tratára no seu relatorio o seu predecessor, mostrou-se elle inteiramente ignorante do taçto, e com
leuvavel eandura e proverbW ingenuidade respon·
deu ao diplomata ~trangeil'o que ignorava o facto,
porque ainda nào tinha lido. o relatorio do seu antecessor I Isto não tem commentario, e faz a gente
envergonhar-se dt ser brasileÍl'o I .
_

CONSPIRAQAO EM LISBOA PARA ACCLA~llR REI DE NlRTUGAL

o

DUQUE DE CADAVAL

O uuque de 'Cadaval (D: Miguel Alves PereirJ
de. Mollo) com sua mulher e Olhos veio para o
Brasil em i8U8, e falleceu na Bahia("')"send-o casado com uma irmã do duque de Luxembourg, e de
cuJo matrimonio teve tres Olhos: tendo a d queza,
por fallecimento do marido, vindo para o !tio de
Janelró, regressando depois para Lisboa em 1818.
O motivo da sua volta para a capital da antiga me.
tl'opoli foi interesses de familia.
O duque de Lafpes tinha fallecido sem Olhos varões. No titulo e no morgado succedia-lhe uma filha:
as' duas casas de Cadaval e de Lafões reunirão-se
por um duplicado casamento que ilzerão, éasando-se o duque de Cadaval com a segunda filha do
.duque de Lal'ões, e a primogenita desla casa com o
imm~diato da 'casa de Cadavill. Assim se incorporou a casa de Lafõcs na casa de Cadaval.
Quando este duplicado ca-.samentô estava para ser
celebrado D1 côrte de Lisboa, chegaI! de Londres ao
gabinete. do Rio de Janeiro a denuncia de uma conspiração que se projectava para acclamar rei ao
mésmo duque de Cadaval no dia do seu casamento.
Segunao a denuncia apparentava-se que u·quella re•volução era protegida pela França, e que com esse
fim o duqne de Luxembourg iria de ParIs com
grande sequito assistir ao casamento de seus sobri.
nhos em Lisboa.
O estado de de~contentamento em que estava
Portugal com 11 ausencia da casa real, e a grande
popularidade de que a casa de Cadaval sempre gozou naquelle reino, erào motivos sufficient~ para
que o gabinete do Rio de Janeiro desse ~uito peso
á referida denuncia. Accrescia que o duque de Luxembourg, capitão -da guarda de Luiz XVIII, r~gres
sando de sua embaixada na côrte do Rio de Janeiro,
exagerava em Paris a popularidade de sua irmã e
de seus sobrinhos, tanto em Portugal, como no
Brasil. Outro tant9 fuziãO, por espit'ito de adulação
talvez, as pessoas da cOll!ith'a do mesmo duque de
Luxembourg.
O gabinete do Rio de Janeiro tomou as meílidas
que julgou necessal'ias para descobrir a verdade e
evitar a revolução; se porventma estivesse projectada. Em Lisboa os ~overnadores do reino tomárão
tambem as suas medidas. Em Paris em embaixador
de Portugal o marqucz de Marialva, parente da casa
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de Cadaval. Este fidalgo, que a justo titulo gozava.
do melhor conceito no gabinete do Rio de Janeiro,
foi encarregado de examinar o que a esse respeito
podia haver de exacto, e de desviar a ida á Lisboa
do duque de Luxembourg· para assistir ao casamento dos sobrinhos.
.
O. marguez de Marialva ueu conta deste penoso·
encargo com a dignidade. que lue era propria. O duque de Luxembourg não foi á Lisboa. O rei dos
francezeE'; sciente [lo que occorria, iniluio para que
não J'osse. Nada se pôde dCticohrir, nem em Paris,
nem em Lisboa, que podesse jnduzir a acreditar-se
que linha fundamento a denuncia Je Londr'c .
Todavia, te1.Jeut(mdo a revolução do Parto em 21
de Agosto e a de Lisboa em· 15 de Sétembro de
1820, para o estabelecimento de um governo representativo, notou-se quc o duque de Cadaval exage.rava com palavras e com signaes cxteriores_o seu
consLitu,}ionalismo, ao passo que.. a revolução, pelo
orgão do seu governo e pela imprensa., apresentavH
o mesmo duque COrIlO um recurso que Portugal tinha em sua mão, se porventura a casa de Bragança não annuisse ao systcma proclamado.
ELEVAÇÃO DO BRASIL A REINO('')

Duque de Palmella.

. D. Pedro de Souza e Holste.i.n, duque de PalmelJa, não tem origem na antiga nobreza de
Portugal. Seus antepassados erão italianos. sem importancia social, que se farão estabelecer em Lisboa
com uma fabrica de vidros, no lugar denominado
Calharis. Montárão a di~-d fahrica, e depois, nesse
mesmo lugar foi ~onstruido o palacio patrimonial
do duque de Palmella. O que referimos é tanto
exacto, que nas antigas cartas de Lisboa vêm no. C) O corpo do commercio do Rio de Janeiro nomeou
no dia 26 ete Janeiro de 1.81.6 uma cOnJmissão, composla
de negociantes nota veis para irem aos pés do Ihrono ren~
der as devidas graças a Sua Magestade por ter ele\adQ o·
Brasil â preeminencia de reinó nnido. O selJado da ca·
mara da .Bahia tambem em 15 de Março mandou fe lici tal·
ao rei uma commissão, bem como Pemaml.>llco, S. Puulo,
VilIa-Rica, Murianna, Sabará, etc.
O Sr. nyppolito I. da Costa, redactor do COl'I'eio Brasiliense, no tomo XVL (anno de i8L6), pago 186, escreveu
um longo artigo, abundante de idéas paLrioticas, econctue com estas palavras:
cc Louvando, pois, como devemos louvar, esta resolução de S. A. Real em elevar o Bl'llsil á dignidade de reino,
esperamos conHadamente que.{taes reflexões Lerão induzido a~ seus conselhos a predlspãr taes planos de administração, que ejão conformes com aquella denominação,
e que, '4lezar da prepotencia e prcjuizos deinLllyidu.~s, se
annihilem e sejão abolidas até as denominacões de capitanias, e' o nome de goverllos militares; esperamos Gue a
lei governe em toda ~ parte, e que o soldado seja, conforme sua instiluiçãó, o expugnadOr do inimigo, mas o
subdilo da lei. I)

I

Falia do presidente do senado da cama"a do Rio de Janeiro a S. A. Real o Priucipe Regente, aos 28 de Dezembro de i8US.
,

(( 5enl1or l-A iIlosll'ada polilica e e ponlanea deliberação com que V. A. Real houve por bem elevar e le Estado
(') Vide Chol'ograpM" Historica, 1° lomo da 2" parte. â 'preeminencia de reino, unindo-o debaixo de um só li-

•
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tado o mesmo lugar com.. o nome de fabrica de
vidros.
Tendo aquelles italianos com a sua industria ganho J1)llit,n dinbt"iro em Lisboa, seus filhos ou netos, achanllo· e ricos, comprárão no Piemonte um
ducado, que ainda hoje existe, na casa de PalmelJa.
A _riqueza lhes fez melhorar a humilde condição
por meio de casamentos, até que um delles, o pai
do duque de Palmella, casando-se com uma fidalga
allemã, , deu aos filhos o appellido de Hol 'tein, que
ainda conservão.
O duque de Palmella principiou a sua carreira
social na vida militar, e foi adUldo em Roma, sendo
seu pai alli embaixador. Contrnuou na vida diplomatica e ao mesmo' tempo na militar, àssistindo na
guerrá da peninsula iberica, e chegou ao posto de
marechal de campo do exe!'cito de Portugal.
Em 1808 foi nomeado enviado. extt':rordinario e
ministro plenipotenciario junto ao governo supremo
da Hespanh[l-, que estava em Cadiz por occasião da
guerra com a França, e que então düigia os negocios publicos, na ausencia de ·Fernanuo VII, que se
achava em ValJençais da França, sob o poder do
Imperadot' Napoleão Bonapartl2.
Voltando a Po.rtngal, casou com uma mha do
marquez de Nisa, dat'ldo por este enlace maior e;<plendor á sua nascente nobreza:. Depois da paz ge·
ral foi en\'iarlo pelo Pl'incipo Regente o Sr. D. João YI
como embaixador a Londl'es, P, foi um dos plenipotenciat'ios no cõngresso de Vienna. Ainda por
esse tempo era D. Pecho de ~ouza e Holstein, e não
titular de PalmeBa.
Como fallamos do congresso de Vienna, convem
que lembremos ao leitOt' um tacto muito importante, que alli se deu e--a reln.çãO á exislencia politica do Brasil, que foi a sua elevação a reino. O contulo ao de POI'lugal e '11gan'cs, é o fausto motivo que
hoje conduz aos pés de V. A" neal este sen~do da camara
e alguns rios cidadãos desta capiLal, afim de rcnderem as
deviifas grar;as a V. A. Hf:lal, lanlo por si, como em nome
de tOllos os seus habitantes.
« O Brasil, augustissimo Senhor, mel'l~cia aquella prellminencia pela sua vastidão, fertilidade el'iqueza j a mente
esclarecida de V. 1\. Real o reconheceu; fi paternal e augusta mão firmou o liberaJissimo diploma, a carta de lei
de 16 do corrente. Que inaureriveisdireilos á nossa eterna
gratidãO!
'
.
u A Providencia Linha reservado para V. A. Real esta
glot'ia. O acto desla união será o objeclo de urna brilhante
pagina na historia dà gloriosa regencia de V. A. Real,
por isso que abrange a prosperidade geral .tias parles constituintes. da monarchia porLugueza,
• « Depois do immediato impulso com que os moradores
desla ..cidade patenteárão o seu jubilo, toca ao senado da
c~mara, como orgão élos seus vóles, com elles invocar a
clemencia do Todo Poderoso, para que nos éonçeda a
conservaçao da preciosa vida de V. A. Beal e da sua real
ra milia .
« Os dias 7 de Março e i6 de Dezembro, rivaes em celebridade, vão li ser consagrados igualmente nos annas do
Brasil. Com memorados na serte dos aunos por "ir renovaráõ as demonstrações de gratidão, que constanlemente se
dcvêra ao dispen~adol' de tão importan.tes beneficios.
u Por addição a elles, upplica de n.ovo a V. A. J',cill
este sena'do queira an~1Uir benignamente á sua humi!.ue
oITert-a de erigir l1lD monumentc que palenlêe á po. teridade o seu reconhecimenlo,·e perpetue a memoria de nm
Principe magnanimo, munificente e justo. Il

gresso de Vienna reunio-se em Outubro de 181.4 e
acabou o seu ultimo acto em 9 de Junho rle 1815.
Pa~ esse congresso concorrêrão toda.; as grandes e
pequenas potf\nrins, porque nelle sr, tinha de {h'mar'
a paz da huropa. Em embaixador de FI'ança o celebre Ta)'llet'Un~,_ I1rincipe da Berfcvente, e a este
grande estadista se deve a elevação do Brasil de colonia portugueza a reino unido:
POl'tugal, no congr~sso de Vienna, apezar do
seus dominios} não fi~urava na Elíropa senão como
uma potencia de-terceit'a ;)rdem, e as peqll.enas potencias, poc. accordo do congresso, não.discutiãó e
nem tinhão ingresso no recinto do parlamento j'
apenas erão consultadas na ante':camara.
Consta que o conde da Barca (cavalheiro Araujo)
tinha com Tayllerand boas relações de amizade, e
sendo muito atreiçoado .ao Brasil, escreveu-lhe, pedindo-lhe fizesse com que Portugal figurasse no
congresso, eomo uma das grandes potencias, e
con~ta que. o seu empenho foi"'Ücompanhado de
1.000,000 de eruzados (400:000$ fortes), lembt'Undo-lhe ao mesmo tempo a posse que Portugal tinblr
no vasto, r.ico e mui populoso continente da America, onde já se achava a cÔrte POl'tugueza, e que o
Brasil, êomo séde da monarchia, já estava no caso
de ser uina grande- potencia.
O conde da Barca, como gt'andc estadista e senhor da hisforia da Europa, e um dos representantes do drama !,olitico de Portugal, conhecendo que
o Brasil foi o porto de salvamento da monar.chia
portngueza., e que neHe eBa podia perma'llecer
tmnqnilln, lembrou a Ta)'llerand essa ldéa, e Tayllet'and não a perdeu de vista; porque, sendo a sua
posição no' congresso (como embaixador de' üm;;,
nação vencida) muilo. difficil de suslentar} com a hahilidade, qJle ninguem nunca lhe contestou, para
Resposta de S. A.. R.·o Pl'incipe Regente.
II Pode.is assegurar aos habitantes desta capital que
prezo as expressões de gratidão e amor, que em seu nome
me tendes repelido. A prosperidade dos meus \'assallos
é o monumento. que lII~i.s ambiciono; porém annuindo
ao~ .vossos .deseJos, permllto aqueJle que me quereis
l}l'lglr. Il

Accordão
do scnãdo. da camara.
.
(C Aos
28 dias de Dezembro de 1.815, nesta côrte do
Brasil P nos paços do senado da camara, se ajuntárão o
dcsembnrgador juiz presidente, vereadores e procuradores do mesmo senado, e os cidadãos da mesma côrte
abaixo-assif{nados, vindos de beijar- a mão de S. A. Heal
pela gmça de haver rlevado os seus dominios da America
á graduaçito e cuthegoria de reino, e accordárão que se
fizessem demonstrações pulJlicas de alegria, com accão de
graças na igreja, com fogo de artificio e tres dias dê ilJuminação.
« Mais accordárão que, para elerna memoria se fizesse um anniversario COfl1..acção de graças e tres dias ãe
luminarias nos dias 16,17 e 18 de Dezembro, e q'ue para
os moradores desla cidade ficarem scientes se plÍrião os
ediLaes do estylo. Eu Antonio i\lurlins Pinto de Brito e~
crivão do senadó da camara, o escrevi (assignndos).-'DesernJJal'gador prcsidente, Loiz Joaquim Duque· Estrada
Furlado de Mendonça.-Vereadores: O coronel Antonio
de Pinna.-O commendador Manoel 19nacio e Andrade
Souto-l\faior.-O commeudador José Pereil'a Cuimarães.
-Procurador, o capitão Carlos José Moreira. -Escrivão
Antonio Martins Pinto de Brito. II
'
(Seguem-se oulras assignaturas,)
..

.
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faz,En" face ás pratenções das grandes potencias, procurava o concurso das pequenas.
Como já dissemos e::>tas não-tinhão o direito da
discussão nos negocias geraes: el'ão unicamente
ouvidas; . e então, não convindo a Tayllerand a de·
cisil.o do congresso, porque o isolava dos seus alliados; para seus fins, aconselhou ao conde de Palmella,
embaixador portuguez,. a medida de elevar-se incontinenti o Brasil a reino, para por este meio collocar Portugal entre as' potencias de primeira ordem, dando assim aos embaixadores de Portugal,
que el'ào D. Pedro de Souza e Holstein, D. Joaquim Lobo da Silveira e Antonio de Saldanha, assento no congresso e parte nas discussões gemes.
Os embaixadores ou plenipotencial'ios porluglleze6, como se tratava da dignidade propl'ia, aceitárão
o conselho, e expedirão Desse sentido um empregado da embaixada para o Rio de Janeiro.
O governo i1orluguez, com a lentidão habitual,
disclItio II mater'ia, e resolveu li. questão com a lei
de 16 d(~ Dezemhro de 1815, elevando, para poder
figurar como uma das oito grandes potencias no
congr'esso de Vienna, o Brasil à. cathegoria de reino
unido, sen(lo ii lei immediatamente communicada a
todas as potencias da Europa e da Ah1el'i~a, que
muito louvárão e applaudirão isso.
A lei é a seguinte:
II D. João, por gl'aça de Deos, Princl'lJé Regente de
Portugal e dos Algarves, etc. Faço liaber aos que a presente carla de lei virem, que, tendo conslanlemente em
meu real anitilo os mais vivos desejos de fazer prosperar
os Estados que a Providencia Divina confiou ao meu soberano regimcn, e t1andd'ao mesmo tempo 1.1 importancia
devida á vastidão e localidade dos meus dominios da
America, a copia e varie'de<le dos preciosos elemenlos de
riqueza que elles cm, si contém; e outrosim, reconhecendo quànto seja vantajosa aos meus fieis vassallos em
geral uma perfeita união, e identidade enlre os meus reinos de Portogal e dos Algarves e os meus dominios 10
Brasil, erigindo estes áquella graduação e cathegoria politica, qlW, pedos sobreditos predicados, lhes de\'e compelir, e lia qual os ditos meus dominios jA forão considerados pelo~ plcoipotenciarios das potencias que formárão
o congresso do;: Vienna, assim no tratado de alliança conc1uido aos 8 de Abril do corrente anno, como no tralado
final do mesmo congresso, sou, porlanto, servido e me
apraz ordenar o ~f'gninte :
(f t;o Que destle a publicação desta carta ele lei o Estado do Brasil sl'ja elevado á dignidade, preeminencia e
denominação de-reino do Brasil.·
.
~ ~.o Que os meus reinos de Portugal, Algarves e Brasil, formem de ora em diante nm só e unico reino, debaixo do Utulo de-reino unido de PorfJJgal e do Bra&i1 e
AIganes.
_
li 3," Qne aos l\tutos inherenlcs á corôa de Porlugal, e
de que até agora hei feito uso, SlJ substitua em lodos os
diplomas, cartas de leis, alvarás, pI'ovisões e aclos publicas, o novo tttufu de-Principe Hegente do reino unido·
de Portugal e do Brasil e Algarves, de aquem e de alémmar em Africa, de Guiné e da conquisla, navegação e
. cemmer~io da ElIJiopia, Arabia, Persia e da India, ele.
E esta se ·cumprirá como neHa se contém, pelo que
mando, etc.
u Dada no palacio do Rio de Janeiro, aos 16 dc Dezembro de 181&.-PRINGll'E, -com guarda.-~Iarquez de
Aguiar (com os registras compelenles). I)

s.

« O a~aixo-assignntlo, principal secretario de Estalto de

M. Brltannilla na repartição dos negocios estrangeiros,
tem a haura de accusar a rMepção da nota de MI'. Freire
de 16 do c rrente, trausmitlindo-Ihe por ordem do sou
governo a copia de um despacho, qce linha recebido, e

)05

acompanhava uma lei, pela qual S. A. R. o Principe Regente de Portugarfoi servido crear os seus dominios do
Brasil em reino, e uni-lo ao de Portugal debaixo do litulp
ou denominaçilO de-reino unido de Portugal, Brasil e
Algarves. .
« O abaixo-assignado põz esta communieação na presença de S. A. Real o Principe Regente, e recebeu ordens de S. A, Real para rogar áo Sr. cypriano RiBeiro
Freire de Qproveilar a primeira opportunidade de levar ao
conheeimento do Principe Regenle de Portugal as congratulaçoes_de S. A. Real sobre este aconlecimento, e de
repetir as seguranças de satisfação qne sente fj, A. Real
em um arranjamento, que parece ao Principe Hegente de
Porlugal calculado a promover a prosperidade, e felicidade do reino unido de Porlwgal, Brasil e Algarves.
u O abaixo-assignado roga ao SI'. Cypriano Hibeiro
Freire. de aceitar as segura.oças da sua distincta consi:..
deração.
u Secretaria ele Estado dos negocias estrangeiros, 20 de
Fevel'eiro de i8:t6.-castlel'eagh.-Sr. Cypriano Ribeiro
Freire. I)
0.

Resposta do duque ãe Richelieu, ministro e secretario de
Estado dos negocios es(rangeiros de S. M. Christianissima á nota do encarregado dos negocias de Portugal.
'
I.

EI-rei soube com satisfação da sabia medida. que mmon S, A. n. o Principe Regecte de Portugal, de constituir seus Eslados em rein[Jlnido de Portugal, Brasil e
Algarves. Sua Magestade lem os mais vivos ~esejos de
que uma resolução tão propria para ligar entre SI lodas as
partes daquella monarcbia, haja' de sorliç todo o seu
erreito, e considera esle arbitrio de S. A. Real como um
novo teslemunho de prevideneia e judiciosa politica do
seu governo, como dando uma mais alta,· e justa idéa da
importancia e extensão do seu reino, e como preslando
a cada um dos Eslados que o compoem a garantia do inleresse igual que S, A. Real toma na prosperidade de todos o . .seus vassallos.
«( Esta declaração das vistas e amigaveis disposições de
Sua Magestadc serve de resposta á nota que ao abai~o-as
signado, ministro e secretario de Estado dos negoClos estrangeiros, dirigio, em data de 26 do corrente, o Sr. cavalheiro Brito; encalTegado dos neg06io~ de S. ~. R. o
Principe Regente do re;no unido de Portugal, Brasrl e Algarves, a quem lem a honrã de renOl'ar as asseve~ações
da suandislincla consideração. ~aris, 29 de Fevel'elro de
{8i6. -IUcbelieu.
le Ao Sr. cavaUleü'o Brito, encarregado dos negocios do
reino unido de Portugal, Brasil e Algarves. "
le

No entanto os embaixadores portuguezes reclamál'ão assento no congresso e parte na discussão geral,
em razão de se àchar o Brasil elevado a reino pelo
facto de residir nelle a familia real e ser li sMe da
mOlHfrchia portugueza, com todos os ~ribuÍÍaes
iO'uaes aos de Lisboa, O congresso de VIenna anlfuio a esta reclamação, e os embaixadores portuguezes tomárão assento.
.
Vê-se, portanto, que, sendo a lei da elevação do
Brasil a reino datada de 16 de Dezemb,r.o de 1815,
no acto geral do mesmo congresso, que foi anter~or
ao acto final de 9 de Junho do mesmo anno, for o
lll'asil expressamente men~onado com o tit~l~ de
reino e o PrinciQe Regente tratado com a dlstmcçào de Príncipe Regenta dos reinos de Portugal,
Bl'asil e Algarves, etc., etc. A iniciativa, pois, da
elevação do Brasil ~ reino não p~rtio do go.ve~no
portuguez, .e sim veIO do estrangelro, do prmClpe
de Benevente (Tayllerand) no congresso. de Vienna.
O conde de Palmella foi quem negociou as coo·
, -

j6

- .... -

"

206

, '

HlS:I'ORIA

venções de 2! de Janeiro de !815, obrigando-se o chegaI' á Lisboa o rei, o conde de Palmella foi' degoverno inglez a pagar ao de Portugal a somma de gradado para PalmeIla, lugal' do seu titulo, onde
300.000 libras esterlinas, com o fim de se satisfa- nada possuia.
zerem as reclamações feitas dos navios portuguezes
O pouco tempo que foi ministro no Rio de Jaapresados por cruzadores inglezes a~es do começo neiro nada fez, que valha o trabalbo de se escrever,
de Jünho do annQ de !814, pelo môtivo alJegado de- a não serem as intrigas que promoveu e os projecfaz<lrem um commercio illiClto de esc,avos, freando, tos indi viduaes.
porém, prohibido a todo e qualquer subdito da coO conde de Palmella era de 'estatura-mui perôa de Portugai o compl'ar escravos ou traficaI' qucna; mas tinha intellígencia, ainda que pouco
neIles .em qualquer parte da costa da Africa, ao cultivada: dizem alguns documentos, que ternos á
norte do equador, debaixo de qualquel' pretexto ou vista, que o maior talento do conde de Palmella
por qualquer modo que fosse.
consistia em certa esperteza, que tinha, de se sabir
Tambem negociou com o governo britannico a bem de uma difficuldade, mas que nunca concluia I
convenção de 28 de Julho de i817, addicional á nada. Os seus compatriotas 9.ctuaes o ,proclamão
convenção de 22 de Janeiro do mesmo. anno, como sendo uma admiravel capacidade do se\!
.creando as com missões mixtas, éomposms de sub- tempo, sem se lembrarem que pouco anles o cbaditos brasileiros e inglezes para julgarem os navios mavão de perverso.
capturados no contrabando de escravos ao norte do
O Correio Brasiliense o tratava com pouca consi. equador.
deração; porém o condç de PalmeIla soube fazer
Em 23 de Junbo de f8i7 foi nomeado ministro crêr que elJe era, além de diplomata, o primeiro
e secretario de Estado dos negocios'estrangeiros o orador portuguez, e como talos portuguezes o proo conde de Palmella. Mas, embora charpado para o clamão, sem terem presente que, quando o duque
mini:.terio dos n~gocios estrangeiros e da guerra, de PalmeIla faJIava na eamara, e1les dizião: « Alli
preferia o conde ficar anles.. na embaixada de Lon- está a gallinha a cacarejar. )
dres do que vir para o Brasil, e pam isso ganhava
O duque de PalmelIa publicou a collecção dos
tempo, procrastinando de dia em dia com &escul- seus discUl'sos pal'lamentares. Segundo dizem estão
pllS, sob dilfel'enLes pretextos e ajuda'S de custo ex- desfigurados, porque o duque fallava mal e mui
traol'dinarias, a hora da partida; pOI'ém isso não descosidamente. Consta que o poeta Almeida Ga-rpodia durar sempre! prque ainda que a sua pre- ret foi que ~e encarregou de os corrigiI', e mesmo
sença, no Rio de Janeiro.não fizesse falta, era pre- de os redigir em presença dos exlractos dos Diarios
ciso que o conde viesse tomaI' conta do emprego. do Governo, que já erão melhorados.
O conde de PalmelIa subio a méll'q'uez depois da
Comtúdo.elle soube entl'eter eS$a demora desde Junho de 1817 até Setembl'o de 1820.'
. dissolUÇão do governo constitucional em Portugal
Chegando á Lisboa, de passagem para o Rio de no anno de i823, e a duque por occasião do lriumJaneiro, achou a revolução constitucional trium- pho conh'a D. Miguel. Não tendo herdado fortuna
phante; calculou que a podia voltar em proveito da .mol'reu ,'ico.
nobreza portugueza, fazendo della um motivo para
.
Sil organisar uma cam ara alta e uma sociedade, á A DIVISÃO AUXILIADORA, COMnIANDADA POR JORGE DE AVIT.imitação da Ipglaterra, cuja constituição admitte o
LEZ, NA PRAÍA-GRANDE, TENTA MARCHAR POR TERRA, E
mencionado corpl), ..,endo elIe chefe deHa. Para esse
SE IR UNIR AO- MADEIRA NA DAHlA.
empenho entendeu-se com alguns fidalgos, e partio
•
para o Rio de Janeiro cOlll escala pela Bahia.
Forçada a divisão auxiliadol'a por seus desatinos
Nesta cidade conchavou-se com Felisberto Cal- a aqual'telar na Armação da Prala-GI'ande, para
deim Brant no mesmo sentido, e lhe fez promessa, dalli embarcar para Portugal, quando os tl'ansporsegundo os seus serviços, de o elevaI' a merr..bro da tes estivessem promplos a recebê-la" vio-se cel'cada
camara alLa. Chegou o conde de Palmella ao Rio de por mar e por terra pelas nossas forças, desde
Janeiro no dia sabbado 23 qe Dezembro de_i,820, S. Gonçalo até o porto ao Brandão, e sendo privada
com 40 dias de viagePl de Gibraltar, na corveta de por fim de toda a commmunicação com a côrte.
.guerra austriaca, de.nominada Cm'otina, que seguia
Em presença d~slf aperto, o tenente-coranel·losé
para a China, tendo sahido de Lisboa no dia 6 de da SilvS\. Reis, cuidando que podeda rompet' a linha
Outubro no paquete jJfonlayu, que anibou a Gibral- e seguirem por terra para a Bahia a unir-se ás 1'01'tal' por ter aberto agua, tende por isso se passado ças do general Madeira, idéa que foi bem recebida
elle para aquelle navio.
pela divisão; porém, não havendo condl1cçiio, alAproveitando-se da Cl'ise do teml'O prevaleceu-se guem, que estava presente, lhes disse que conducdo alto emprego para cuidar em pôr em pI'atica o ção não lhes faltaria ~~or haverem engenhos e fazenseu projecto, ao passo que Q-conde dos Al'ços tra- das na provincia, que lhes podes em foro'ecer eabalhava para que o bom rei o Sr. D. João VI vol- vallos '0-.0 mais para a-viagem: mas, onde encontrar
tasse 'Para Portugal, e ficasse elIe conqe com o caminho? quando chegarião, e quanlos vivos, á
Principe lleal no Rio d!l Janeira. O conde de Pal- Bahia?!
mella aconselhava o rei que olferecesse a Portugal
Em seguida a_esta observação não se fallou mais
uma cons(ituição. a ingleza, e que voltasse iml11e- nisso.
diatamente para Lisbo~.
Com Jorge de Avillez vivia um,homem, que se
« Quanto ao Brasil, -accrescentava elle falJando ao suppunha mui perigoso aos interesses do Brasil, e
rei, não dê cuidado a Vossa Magestade, porque é que era o conselheil'o de Jorge de Avillez. Esse houm paiz dependente eh! Portugal, e de lá póde ser mem era D. Vicente Pazo~ ex-frade e um dos prigovernado, como convem aos portuguezes. J) As meiros americanos que teve parte nà movimento
circumstancias decidirão diversamente; o conde ou grito da independencia na Paz, hoje Bolivia. o
dos Arcos triumpoou. O rei partio para Lisboa, fi- qual fugio e veio para Buenos··Ayres, aonde figurou
cando o conde dos Arcos com o Principe Real. Ao até f820, em que Rodrigues foi nomeado pl'esidenle
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faclo todo de Jorge de Avillez; mas, quando nos rec~r
Javamas de' que a officialidade daquella divisãG, reco-o
nhece-ndo a petulancia e insufficiencia de um tal general,
caraclerisada nas celebres ordens do dia, em que atacava
a honra de' uns e esbulhava'outros àe suas prerogalivas,
havia pedido que o governo das armas. fosse exe!'cido p~r
uma rommissão; quando nos occorrla que, teimando o
meSmO Avillez em vêr-se livre de adjuntos no g_oveni'o,
tinha solicitildo uma subscripção de omciosos camaradas
para' pedirem ser elle reintegrado in sqlid1tm naquelle
emprego, participa'.\do a ~. A, Real qu.e-a tropa assi!D_o
desejava, e que, constando Isto aos omcmes da gua~01ç~o
desla côrte. todos, entrando neste numero os da dIta dIvisão auxiliadora, forão immediatamente representar ao
mesmo senhor, que o seu desejo era que o governo continuasse na fórma' que estava decretado em 6 de Junho;
não era possivel que descobrissemos por que mag!ca
aquelles" officiaes ~a divisão ~inhão abr~çado.um parlldo
que prova \'a a sua mconstanclU e versatilidade, querendo
agora para seu chefe vrivalivo aquelle mesmo a quem
achavão incapaz de governar sem assess.or ! !
•
« Por outro lado o povo (que qUasl nunca se engana
no seu juizo) linha mostrado na sua reunião em um corpo
que presentia um espirito de opposição a seus bons desejos na tropa auxiliadora, e por isso, incorporado Atropa
da terra, se propunha arrostar todo o perigo uara sustenlar o que ~om tanto alvoroço e pul:~lico regosijo tinha
sllpplicad,o, e obtido 110 dia 9 ~e Jane;iro.
.
« Nós não linhamos a maIs feve Idéa doslll()tlvos que
indnzirão os habitantes desta cidade a formar este conceitlf, mas observavamos,o thermometro poli~iC(J das suas
operações, e viamos que no&. precedentes aJuntaJ.Dent08
da tropa - que tiverão lugar nos dias 26 de Fever61ro e 5
de Junl:l~ a da temi e povo se reunia Ade fóra, quando
agora nrl~ só se separou, mas não ~ogilava-s~não e!D
meios de defensa, se fossem atacados pelos queJulgavao
dirigidos-por difTerente esplrito.
_
'
« Não nos achando, pois, em estado de justificar ou de
desvanecer este presentimento do povo por falta de dados
BCcessarios, mas antes inclinanao-nos a não vêr em tu~o
isto mais que um ardil, e machinação de Jorge de AV1Ilez para conseauir ir para PorCugal, com as vanlagens de
commandante de uma tropa, que tivera dilferente missão
do corpo a quem eUe 'pertence, como muitas vezes dissemos a alguns dos noss~s amigos, !Tão nos a~ha.vamos em
« Quem reflectir sobre as difTerentes maneiras com que estado de faUal' sobre tao estranho, como crlmmoso prose tem annunciado a revolta da divisão auxiliadora, e sua cedimento, de um mod.o que explicasse toda!- marcha
ohstinada resistencia ás ordens de S. A. Real, conhecerA das operaçoes daqueUa tnste campanha.
por certo a immensa difficuldade que tem de arrostar
« Agora, porém, que soll.Jos info!'mados de gue Jot~e
quem se propõe escrever -a historia, pois que, se factos de Avillez mandára em a nolle do dIa 8 de JaneIro sohClacontecidos com tanto estrondo no meio de nós, cuslão tal' o batalbão de caçadores n. 3, por seu dig9 0.irmãd
tanto a classificar, e achar-se o principio erticienle de seu ajudanté de ordens de sua pessoa, para que no dia 9 fidesenvolvimento e progresso, que .se poderá diler de zesse UIll, levante (que na w:tguagem do tempo}e chama
quanto vêmo~ escripto acerca de succes~os passado~ e benIa1'da), que obstasse a que? 1II!D. senado fosse nesse
escriptos mUltas vezes alguns seculos depOIS da sua eXls- dia apresentar em soleDlne aud.'encla a S. A. Real. os ver
teneia?,
"
tos -do povo a respeito da conllOuaçào da sua resldenCla
(( FOI para nós. ~~ moll~~ da malOl' sorpreza quando nesta côrte, cuja suggeslão foi ouvida com ~espr,ezo ;
soubemos que a 41V1sao aUXIlIadora se achava em armas agora que se publicou que, sem temer o resenllmeIfio de
(a reserva ~o ba.talhão de caçadores n.. 3), cmp o tenente- -um p'ovo berOlco e brioso, por vêr indignamente contrageneral AVlllez a sua frenle, a quem linha elello para se!:, riado seus votos, fivera a servil lembrança de se ilpresenchefe, e quando ao m!:smo tempo se nos con~ou que este tar na opera do dia 9 com sua familia, em trajes caseiros,
ge~eral, ap~n.as rez entrega.", na tarde do dia i i ~e Ja- quando tudo alli se achava em grande gala.: ag~ra, que
nelro, no mlBlstro ~ secretarIO de Esta~o dos negoclOs da se lO;lniresta que depois que os solda~o~, ou l!ludldos! ou
g~er!a um roqu~rl~eDto! .em que .pedla a S. A: nea! de- movidos por sentimento de compau;ao, á VISta d.a lereml;S~ao da commlssao mlhtar e l,ICe~j«l,para Ir li Llshoa miada, ou choradeira com que teve a baixeza de Imp!oullhsar-se da .que p.ara esse efTelt? Ja 1mba de sua Ma- rar seu amparo, sabirão pelas ruas da cidade a fazer dl~
gesta.de, f~r!l }mmedlatame.nte lasllmar-se aos corp~~ da turbios, apagando luminarias. e ame.açandl> 9~ povos, ter~[el'lda dIV1S~LO (pela, denllssão que elle mesmo ~edll a.o mos achado o meio de explIcar o Justo receIo que elles
alDd~ se lhe ~ão haVIa dado, o que ~ó teve lUg31 no dIa linMo de que se verificassem tal1s promessas, assIm ~omo
segulDte), caplt~lámos esle procedlll.Jento _como uma de eslabelecer o principio de que Jorge de AvJ!lez,
daquellas ar~qll1nadas, que, sem conslderaç!lo. a resu\la- quando só tinha em vista encartar-se naqueUe commando,
dos, c08lumao pôr em sce~a ho;nens astuclO.sOS, sem tinha sabido manejar a sua J)fetenção de fórma que era
senso o seJll moral, que nao olllao para os meIOS, com· coboneslada com a ce:usa, qu chamava das côrtes, ,para
tanlo que oblenhão os fins.
a~sim infundir em os soldados lima falsa apparencla de
« Não podiamos vêr nesle figurado levante senão um dever em contrariar as ordens e as medidaa que S. A.
Real temaxa, como se não estivesse já decretado nas ba'·
(') O conselheiro D. da P. H.
ses da conslituição que Q tropa deve ser em tudo e por

e Rivaelavia ministro do governo desta republica.
Veio então :Pazos para Montevidéo llôr-se ao lado
de Jôrge de Avillez, e nunca mais se apartou deHe,
AG. mpanhou-o ao Rio de Janeiro, i,nfJ.l1 io 1!- 'qu~
fosse a divisão para a Praia-Grande, e alli activava
os animos á partida para Portugal.
.
José Bonifacio sabia que esse homem era o dIrec\or de Jorge de Avillez, e -acreditou no que se
dizia, que a divisão, em vez de querer ir para P~r
tugal se estava dispondo a marchar para a BabIa.
Qu~rendo José Bonifacio afastar esse per~g? conseguio mandar uma canôa, com tre5 mdIvIduos,
dous dos quaes devião desembarcar, e esperar Pazos quando ~ahis~e. do quartel:general ela Armação
e viesse á "lUa VISitar um amIgo de' Buenos-Ayres
D. José Juan de Lara, a quem frequentava todos os
dias e agarra-lo, metlê-lo na canôa, que estava á
'pou~a <1ist<'incin _da praia 'l1ngindo pescar, e trazê-lo para a côrte.
.
AI 17 uem que isto me c0mmuDlcou, pessoa cm
que~ deposito inteira confiança(*), observou a
chegada da canôa, de mad.r~g~da, e o desembarque
dos dous' e um del1es, d1l'lgmdo-se a essa pessoa,
e que 'era ~migo de Avillez e de Pazos, lhe perguntou se conhecia () hespanhol que estava no qual'telgenel'ul de Avil1ez, ~ costumava passar pela manhã
por aquella rua par~ ir á casa de outro hespal1~ol.
Respondeu-lhe que s I m . ,
'
E o interrogado, co~hecendo que necla 'per~unta
àavia mysterio, encamInhou-se para a halntaçao de
Pazos e lhe pedio que não sahisse até á tal'de para
fruslt'~r uma sillada que se lhe preparava. Nada
consegui~do os indi viduos mettêl'ão-se na cq.nôa
e passárão-sc para a côrte.
Depois soube-se que a razão de 'se querer agarrar
Pazos era suppôr-sc que elle era quem aconse~hava
,e influia para a divisão seguir para a Bahia, e
não para Portugg.l..
.
'
.
Sobre esses acolltccunentos diZ a Gazeta do RtO:
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tudo sujeita ao governo; e como se aquelIe mesmo que a 29 de Setembro, quando ainda oilO tinhão noticia alguma
mandou para aqui vir, que foi Sua Mageslade e pão as da carta de S. A. Real, decl'el'flrão a sua j/la para Porlu'cõrtes não tivesse constituido seu augusto filho regente gal cujo decretE> foi promulgado na carta de lei do 10 de
e seu' lugar-tenente neste reino, e ao qual se devolvia a OULubro n. 1.25, e nu dia 9 de Outubro é que chegou ao
promessa e proteste que a mesma tropa fizera em 1.1. de congressõ- a carla de S. A. Real, em ,que fazia ycr as ;1'Março de estar por tudo o que fosse da vontade do mesmo cumstancias em que se achava no RIQ de Jan6l1'0] .e porSenhor, como é de sua obrigação!
tanto não nos vellhão com os dedos aos olhos, dizendo
Que importava a Jorge de Aville7. que os povos desta que o decreto. se fulldára -na dita cartà, quapdo já eslava
cidade e provincia, e os- das suas Iimitrophes tivessem publicado quanclo ella appareceu.
deseuherto nas leis ns.124 e 125 um principio ile desor« Posta, pois, ti tropa auxiliadora em lumulto (men~s
ganisação por fícaarem as prov ineias ~o Brasil sem centro o batalhão de caçadores n. 3, que segunda vez nilO qUlz
de unidade e communicação, que afiánçasse a sua indivi- unir-se aos outros corpos da divisão), e espalhando-se que
sibilidade particular e do todo politico, de quem era l?arte aqueJle desaccordado general pretendia se annullasse o
iotegl'ante, uma vez que S. A. H&11 houvesse de sablr do acto celebrado com tanta pompa e ma~nificencia em o dia
Brasil, e cada província d-ividida já n? seu governo e 9 de Janeiro, corrêrão todos a incorporar-se 1)0 campo
administração interior não tivesse outro vlUculo para con- cle Sant'Anna com a tropa regular da terra, alli aquartesolidar a sua existencia politica senão o fraco nexo que as lada, oude pt>"manecêrão desde ~ noit~ do (~ia 11 até á ,
ia prender a uma pequena boia, colloeada há'mais de manhã do dü\ 13, crescendo cada vez maIs em numero os
2.000 leguas de distancia?
.conculTentes, porqne, á proporção que cada cidad:1O ia
« Quando se tem restituido aos povos a liberdade de poudo a sua - familia em segurança, se vi~ha encol'porar
pensar e de communicar os seus pensamenlos, como um com os defensores da sua liberdade para ajudarem a susdom o mais precioso de que póde gozar um mortal sobre tentar os scus direitos.
a- terra, é então que um despota militar pretende embacc Foi S. A. Real que deu p.rimeiro este exemplo, ~u.
ral;ar aos brasileiros de reflexionar sobre o seu destino á
vista da legislação que se lhes envia? Ac&'ôo uma provin- viando mesmo em a noite do dia 11 a sua augusta filml\ia
cia QU muitas provincias.reunidas lerão menos jús para para a fazenda de Santa-Cruz, e como até á noite do dia
reclamarêm em termos legaes e decentes os sens direitos, seguinte se conservasse tudo no ~esmo estado, teme',!que julgão menosprezados ou rlesattendidos do que tem d..o-se uma acção pelo aspecto bostl1 em que se cons~rva
rão os corpos da divisão, escreveu para S. Paulo e MIDas·
cada individuo de per si?
Não é uma 'verdade .Çouhecida na historia que a Geraes a pedir SOCCOl'1'O de trJlpas para reduzir tudo á
grandeza"colIoss'll, que a!lqqirio o ImperiQ romano, foi preQisa tranquillidade, como convinha.
fundada na astuciosa medida com que se dividit'ilO e se« Pela brevidade com que se expedirão estas .carias
parárão as partes componeiltes de ditrerentes Estados?
Sllccedell q e a de Minas-Geraes fosse tllmbem ter a
'Elles tii'ál'ilo (diz l\1ontesquieu) as ligações politicas e 5. Paulo, doude foi euvia-da immediatamente, mandando
« -civis que havia entre as quatro partes da Macedooia, o governo provisorio desta provincia partir com toda a
« do mesmo modo com que antigamente rompêrdo a pres a para.esta cOrte uma força consideravel, que todos
os dias se espera.
« união das pequeuas \ illas dos latinos.
'
« Na manhã do dia 13 S. A. Hei.ll mandou dizer á·divi« A republica de Achaia era formada por ullla associa(C çào de cidades livre3; o seuado decretou que cada ci- são auxiliadora que -a tropa da terra estava prompta a
« dade se govel'Uasse do!li por diante per suas proprio~ depôr as armas, uma vez que ella fizosse o mesmo ou
fo se aquartelar-se da outra banda, e aos do campo de
« leis, sem dependencia de uma autorid;úle commum.
Sant'Anna que a tropa auxiliadora ia largar as armas Oll
« A republica dos Beocios era igualmente uma liga de embarcar-se para outra b:J.nda, uma vez que elles lam« muitas cidades; mas como na guel'l'a contra Perseo bem largassem as suas.
« umas seguissem o partido deste_Principe e ontras odos
a A esla pl:oposta convierão os de Portugal em ell1bar« romanos, estes os receb€tão em graça mediante'a disCal'-se para a ou tra band~ e para qne não parecesse que
« solução da alliança commum. II
isto era etreito de coacção dirigirão a S. A. Real a repre« A.' vista disto quem autorisou a Jorge de Avillez para sentação que se acha em o suppfemento n. 9 da Gazeta
crilninar os povos, que, meditando sobre estes factos, e de HJ de Janeiro, pela qual pedem isto mesmo por graça,
não achando uma razão em que fundem o novo mcthodo dando por moUv\. a indisposição geral que lia entre as
de se governarem as provincias de Brasil isoladamente, tropas de Portugal e as derrta cidade, e em cuja suppliea
não o aLtribuão a pretenções de se diminuir a sua ligação entrou igualmonLe o batalhãp de caçadores n. 3.
intima, para lhes ficar Portugal preponderante em força
Está visto que, existindo esta indisposição, não só
moral e physiça, já que o \1,R> póde ser em extensão e rientre a -tropa da terra e a de fóra, mas tambem entre
queza?
'
grandissima parte dos habitantes desta cidtlde, e não po« Nós não <Jizemos que assim seja; nós só desc...lpa- dendo por isso preencher os fins com qne foi chamada;
mos o bem fundad'o temor dos povos, porque, sendo esta- porque, em lugar de manter a tré!1Íquillidade, promovia a
belecrtlos em factos conhecidos, e apontades de pl'oposilo desconfiança e desassocego dos povos, e não podendo sem
por um tão grande homem para provar aqueIle systema. grande detrimento do pulAico e transtoruo da ordem esque ou r'ora seguio upla Ilação, e por meio do qual con- tabelecida conser\'arem-se as cousas neste estado, era de
seguio o ..seu engrandecimento politico, pão deve a niu- absoluta necessidade que S. A. neal tomasse as conveguem fazer-se um crime de combinar acoplecimenlos mo- nieutes medidas para que aquena tropa embarcasse
dêmos com os antigos, e querer pelo preterilo descortinai' qqanto aules para Portugal.
o futuro, e muito principalmente sobre -objectos que to·
« Assim se fez; mandando S. A. Real apromplar os
cão de tão perto á sua pessoa e os seus mais caros inIransportes e commllnicancando-Ihe a sua proll1ptificação,
teresses?
lhe assignoll o termo preciso do embarque. !\Ias qual não
« '"Diz o nosso heroe que as côrtes decretárão a ida de seria a admiração de todos, quando se vio que II tropa,
S. A. Heal em consaqllencia do mesmo Senhor assim o continuando na mesma porfiosa desolJediencia em que
haver representado. Se ene sabe tanto da profissão mili- Jazia, respondeu que não embarcava sem que chegasse a
tar como sabe combinar com faetos~. será melhor que se que se esperava de Lj"boa ! ! !
deixe disso e vá descançUÍ' para sua casa. E o peior é qne
« Foi este inconsiderado procedimento que deu occaeste anachronismo temall <;inado á muita gente, que, em
lugar de- desmentir uma asserção em si falsa, tem traba- siilo á proclamação que copiámos em a Gaze~a n. 15, e a
continuação dt>lIe que obrigou 11 S A. Real a mandar toIl1ado para a explicar,
. mar as medidas, qne constão dr.o editaes da policia que se
• C( SaiMo, poür,
os 51'S. iJrasileiros queislo édito mui, st>guem, como unico meio que restava para fazer enlrar
gratuitamente, sem o menor fundall1eu~o. As côrtes em aque\les a\lucína<los 110 circulo de seus deveres.
'(I
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li Os .officiaes vão autorisados para pedir e Vossa Alteza
os dias qpe forem indispensaveis para os arranjos dus in~ividuos da divisão, e alcançar de Vossa A!teza a gamn,,;
lia e .se&urança no embarq.n~_ de todas as pessoas, que
por segUIrem a mesma oplDlao eslão unidas a esla divisão.
li Nós asseguramos
a V. A. neal sobre a nossa honra
do cumpri~~nto das suas reaes ordens, e de conservação
da tranqUllhdade. Se o mel'llcemos serão novos titulos
que adquire Vossa Alteza, de gralidão de cada individuo
da divisão.
.
« Quartel·general da Praia-Grande, 5 de Fevel'eiro de
1822:-Jorge de Avillez ZuzarLe de Souza Tavares" tenente-general.-Francisco JO<iquim Cal'J'eti, brigadeiro.
(Seguem-se as assignaluras de diversos commandantes
e offiei.aes). "

(I O Dr.•João
Ignacio da ÇUllha, fidalgo cavalle,i,ro da
casa real, cavalleiro das ordens de C1Jristo e da Torre e
Espada, desembargador de aggiavos da casa (la supplicaçtio e intendente-geral da policia, etc. Faço saber aos que
o presente edilal virem ou delle noticia tiverem, que, em
execução ás reaes ordens, que acabo de receber de
S. A. R. o Principe Regehle, expedidas pela secretaria de
Estado dos negocios do reino, faço publico a todos os moradores da banda dé além, que, para seu bem e utilidade
geral, nas presentes criticas circumstancias desde já se
l'ecolhão a -esta cidade ou se retirem 6 leguas pam o interior do pa\z, pondo em segurança todos os seus !Javeres, gados e viveres; o que se espera dos mesmos luoradores, não só por obediencia ás reaes ordens, como
tambem em signal de patriotisu ') e zelo a bem da causa
.
publica; e para que chegue á noticia de tectos mandei
li Entendemos, porlanto, que não reslará outra cousa
affixar o presente editall10s lugares maip publicos, tanto mais que o embarque desta tropa, a quem já se deu dous
da banda de além, comOl1esta cidade. Rio de Janeiro, 2 me~Gs de soldo adiantadn para o seu particular preparo, e
de Fevereiro de 1822.--João Ignaeio da Cuuha. II"
aSSIm se porá termo a uma desordem que deve tornar
cauteloso o Brasil a respeito da sua segurança, quando a
« O Dr. João Iguacio' da Cun!Ja, fidalgo cavalleiro dã sua defesa fôr no toào ou na maior parte confiada á tropa,
casa real, cavalleiro das ordens de Cbristo e da Torre e que, posto seja da mesma nação. e porventura animada
Espuda, desembargador de aggl'avos da' casa da supplica- dos mesmos sentimentos politico, não é com tudo nasção e intendente:gera! da policia, etc. Faço saber aos cida no terreno que defende, o qual olha ou com indiITeqne o presente edital VlreID ou delle noticia tiverem, que, rença, ou, o que ainda é peior, com uma especie de suem execução ás reaes ordens, que acabo de receber de perioridade nascida da persuasão .em que fica da necessiS. A. R. o Principe Regente, expedidas pela secretaria de dade de seu preslimo para a IDauutenção da defesa
EStado dos negocios do reino, faço publico que' desde já exte1'lla, e segurança intestina de UID paiz que não é o seu
fica inleÍ1'amente vedada, até seguncla oJ'dem, a commu- natal, o que Lanta influencia lem (a resefl'a de ,alguns
nicação por-quaesquer barcos, canoas, etc., desta cidade cosmopolitas POI' genw e por estudo) para a IDaior parte
"
ou de qU!llquer outra parte, para os si tios da I;lraia- dos· homens.
(I ~Ijrabeau disse, e disse uma verdade eterna em facto
Grande, Armação, S.-Domingos e suas immediações, debaixo da pena de ser mellido a pique pelas barcas canho- de politica, « que uma milícia bem regulada era a fieneiras, lanchas e esc~leres de ronda, qualquer das referi- « fensa mais conveuiente, natural e ,egura de 11m godas embarcações, que, em contravenção desta ordem, « vemo li'lf~; que se podia ter necessidade em algumas
prelenderem passar para os indicados sitios, sendo além « circumstancias de soldados mercenarios, mas que a de~isso responsaveis seus respectivos donos por semelbante « feza da patria devia ser confiada aos cidadãos para estar
lllfracção; e para que chegue á noticia de -todos, e não se « em mãos seguras.
« E' a propriedade (conlinúa elIe) quem faz os cidaalH~gue ignorancia; mandei fix1ir o presente edital nos lugares publicos, tanto da banda de além, como desta ci- « dãos, e o fanatismo da propriedade é o mais ardente -e
dade. lUo de Janeiro, 2 de Fevereiro de i822.-João « podero' o dos fanatismos. II
19l1acio da Cunha. ))

ProclamaçãO de 4 ele Feve,reiro.
Desenganados, pois, de que S. A. Real tom~ria todas
as m~didas para os fareI' obedecei', enviárão ao mesmo
Senhor no dia 5 a seguinte representação, que por ordem
« Soldados !-Não é a ambição quem vos chuma, nem
de S. A. Beal se mandou imprimir:
a clespolica arbilrariede quem vos arranca do seio das
vossas familias: a defesa da pall'ía, a observancia ua lei e
li Senhor.-O general, commandantes c officiaes da di- o respeito á- legitima aulo)'idat!e do. augusto Principe que.
visão auxiliadora resptlitosamente dizem que; tendo le- DOS 'rege é quem vos chama. V.ma. aoarchia espantosa
vado á augusla presença de V. A. Real dilferentes sup- ameaça a segurança pu~ica, e o cidadão vê-se no prtrigQ
plicas para ctue se dignasse conceder-lhe um lermo ne- de perder os seus direitos.
cessario para se prepararem para o seu embarque, teID-se
« Soldados, a vós pertence suslentar 11 cau;a sagrada
visto a tre9'dias privados de toda a communicação com a .que defendeis. Nada tendes a temer; o portuguez quando
cidade e com os habilantes desta villa, que por ordem su- é- rebelde não é porluguez; marchai com firmeza; I)
perior se tem retirado com todas as provisões.
vosso valor e subordinação farilo com que os rebeldes enli Além desta suspensão a divisflO se tem privado das
trem na Iinlla do.seu deveI' , mas quando a pertinacia e
rações diarias, sem prévio aviso nem causa; isto é, Se- o orgulho não deixem appal'ecer a voz da razão e da jusnhor, uma hostilidade aberta, que só se pratica com um Liça no meio do rebeldes, que fazem a inquietação da inimigo declarado, e os' supplicanles t~m di!ficuldade em provincia, marchai sobre elles, ano lai o perigo e ;1._
crer que estas providencias 'sejão emanadas do coração morte, porque viver' sem honra, 'e na eOllfusão e desorpaternal de V. A. qea!. O filho augusto do piedoso o dom, não é vivei.
.
Sr. D. J(,fio V~ não pode manual' disposições contrarias á
li Respeitai a voz dos vossos chefes, Ímilai o seu valor
humanidade.
e constancia, e no maTor enUlUsiasmo e patriotismo, brali No meio desla calamidade, como é a falta de viveres, dai: Viva a religião! Viva a constituição! Viva o rei! Viva
os officiaes têm o prazer de pôr ao conhecimento de V. A. o Principe e viva a nossa palria! S. Gonçalo, cm 4 de
Real que a divisão sofTt'e em silencio as suas privações, Fevereiro de i82~.
sem atacar propriedade alguma nem mO,ver-se de seus
quarleis; nós respeitamos demasiado a um pov~ g~ne
o PRINCIPE REGENTE lIfAi\'DA SUSPEi\'DER o SITIO
roso e irmão nosso para orrende-Io nos seus direitos.
Portanto, já que V. A. Real é responsavel ás côrlfls geraes
Edital.
da nação da salNda da divisão, nÓs nos retiramos gOS!Osos deste paiz, e por ulLima graça só pedimos a V(\.~~a Alteza que se restabeleça a communicação livre com a Cidade . « O Dr. João Ignacio da Cunha, ele., etc., etc.
« Faço saber aos que o presente edilal virem ou delle
para tratarem dos seus al'l'iInjos particulares..
•
«
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noticia tiverem, que, cm exccução á~.ordens que rece~i

de S. A.'R. o Principe Regente, expedidas pela,.e;ecl'etana

de Estado dos ncgocjo~ do reino, faço publicD que ~em
cessado a' causa por que se ?:andou ve~ar a commumcação entre esta cidade e os SItiOS ~a yrala-Gra~de, Ar~la,
ção, S, Domingos e suas. im'Ecdlaçoes, e por ISSO esta lIvre a reciproca commumcaçao elltre os babltantes desta
cidad~ e os da banda ele além, e de de Já se podem reco:
lher ás suas agtigas halJitaç?es ; e para c~~star ma.ndel
affixar o presente edital nesta Cidade e nos sltlOs}'efendo~.
Rio de Janeiro, 12 de Fevereiro de 1822.-Jouo IgmclO
da Cunha. »)/

Ordem do dia.
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assim como ao 'Sr. tenente-coronel _Aureliano. de Souza
coutinho commandanle dos esquadroes do reglmeplo de
milícias ~. 5 do commando do Sr. Luiz Manoel Pinto Lobato, que a grlmdes marclias corrêrão ú capi~al logo q~e
forão chap:lUdos, assegurando-Ihe,s S Ex. que Já n~ll~s dIvisa a melima honra, omesmo bno ~ o'l!1esmo patl'JolJsmo.
-José Man'óel de Moraes, deputado ajudante-general. »
JORGE
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OFFICIADS co~mANDANTES DOS

CORPOS DA DlVlSAO AUXILIADORA DE PORTUGAL r.e PRE SENTÃO Ás CÔRTES DE 1.ISDOA.

jorge de Avillez e os officiac.s co.~mandantes da
divisão auxiliadora, querendo J ustlficar-se pe~ante
as côrtes·portuguezas, dirigirão ao congresso, por
intermedio do ministerio da guerra, com data de 3i
de Janeiro a seguinte

Representação.

« O general e commandantes dos corpos da ~visão auxiliadora destacada nesta côrte acbão-se na necessidade de expOr
ás cÔrlés geraes da naçao a conducta, q~e lêm observado nas
crises vic.lentas em que se acha este pal~ desde a memorave!
época da regeneração politica da monarcbla portugueza.
« ,Um acontecimenlo lão grande comm"veu. d~s~e o fu!!damento. todG o reino de. Brasil. O nome da conslitUlçao ou a Idéa
de um governo represenlativo foi .ouv~do com terro: por uns,
com alegria por outros e com ad~lraçao pela multldao de castas, cuja civ i1isação esl na infancla.
.
cc O parlido ministerial pugnou sem. ~uc~sso por detel os
raios da liberdade, que tão brilhante.pnnClplava a resplandecer á metropoli db imperio porluguez; 'alJoderou~se comtud.o
do coração de todos o c4Jsejo de melhorar a s.ua sltuaçao .polatica e de depOr "O.poder arbitrario .. Esles sentlmentos de I:berdade terião ficado sepultados no SGlO dos que os concebêrao ~e
não encontrassem uma mão forte capaz de arrostar o poder ministerial.
.
cc A divisão auxiliadora, imitando o ,!lxem.plo d~ se~s. compa~
nbeiros de armas de Portugal, não podia ser IDdl.llerenle a
sorte de um reino, que por idenlidade ~e razões dena ser elevado á classe de honlens li vres, convencidas de que em cooperar a ella era um serviço tão dislinclo, como o ter afastado do
seu solo exerci tos mais poderosos do mundo.
cc Com effeito prestárão-se a obrigar o governo de Sua Magestade que jurasse a co~tituição, tal qual a. fizes~em ás cÔrtes
geraes da nação, o que se elfectuou sem reslstenCla ne~ opposição alguma a 213 de Fevereiro do aD't,Ic passado. Era de esperar que a povoação á luz da aurora felIz se esfor\.as~e.a melho·
rar as suas instituições civis e politicas para adqu~nr aqu.ella
liberdade racional, que é o fruto da moral da vlrnlda<;le e mstrucção geral dos povos j porém, ~u que o estado defiCiente de
educação e os defeitos do' governo mtenor afastassem a seus habitantes da acquisiçãO dos ,bens, que der~a~a sobre um -povo
um governo representativo, o faclo é que, IDJlI!erentes aos seus
verdadeiros interesses, tem fomentado e coadjuvado o ~ormar
uma divisão entre este reino e o de Portugal, canomsando,
como do""ma a necessidade de emancipar-se o Brasil. A separação el{: q~e se acMo as provincias os zelos da. prosperidade de um só povo, o desaire. ou para melho~ dizer, a ~e
gradação em que tem cahido particularmenle o RIO de Janel.ro
desde que 'Sua Magestade trasladou, cum a sua.pessoB;, áLlsboa o assento do governo, tem incitado sensações lão dlllerentes e t~o heterogeneas, que é difllcil descobrir-se a vereda que
tomão os povos, e dos interesses locaes tão opposto~.
« Esta posição politica tem ab~rto o camp~ aos demagogos
e a outros aventureiros para surgIr da obSCUrIdade em que ~e
achavão: e obter os primeiros cargos da. republica j tê~-.se erigido em orgão dos povos e albleta~ da lIberdade bras.b61ra. Os
ell'eilcs de uma administração viCIOsa sentem-se mUito tempo
depois da sua extincção: o Brasil supporlava uma porção .de
empregados nos tribunaes o decreto das cÔftes para os e~~n
~uir e o da volta do P..riacipe, -o ~os des~camen.~s exped.lclonarios virão-se como uma hostllldade directa a provlDCla do
Rio de'Janeiro e povos adjacentes j destacárão-se todos os agen'tas de descontentamento para gritar, fallar e censurar do mçdo
o mais vehemente contra os autores de taes decretos j as Imprensas enchêrão-se de papeis injuriosos á dignidad~ do augusto con""resso e de seus iIlustres membros; emlssanos com
proclamaçÕes incendiarias, subversivas da unidade d~ m,onarchia con:ião por todos os povos e estradas das provlDClas de
"inas e S. Paulo:

.2ft

C( No meio destà verligem de homens ~squentados e de opiniões contraditorias se encontrou S. A. R. o Principe Regente
deste reino.
cc Se_no concurso de 'uma administração regular de um Estado se necessita de um ministerio previdente e penetrante
que descubra ao longe os passos que dão os povos, quanta
deve ser a capaci:l.ade dos bomens.de Estado em uma época
om que todo este conlinente está commCJvido? Que póde fazer
um Principe joyen, rodeado de homens desconhecidos que o
afagão para o enganar, que o seduzem para corrou'pe,' suas
intenções e afasta-lo de seus verdadeiros interesses? Que / senão succumbir ao pese de tantas sugestões capciosas?
_
« Os commandantils da divisão não podem sufllcienlemenle
expresssar o seu sentimento, ao ver que o bel~eirQ do tbrono
portuguez se acha sem apoio para manter a sua autoridade,
sem conselho para dirigirir-se, e talvez fiado em seus maiore~
inimigos. Desej"mos" Senhor, que nossos temores sejão sem
fnodamento, porque, como portuguezes, não podemos deixar
de amar a um Pl'incipe, que, dotado das melhores qualidades
pessoaes, tinha sido e é objecto terno de nosso mais sincero
alleclo.
« S. 11..1\. tem tido a desgraça de seI; desviado de um modo
tão sorprehendente, ~ue tem sido induzido a tratar esta divisão
como desobediente, a passar cartas régias reputando-a como
inimiga, e privar-Ibe o affeclo filial de beijar-Ibe a mão quando
esta divisão lhe enviou uma deputação a comprimenta-Io no dia
~nniversario de S. A. a Princeza .Real.
(C ~stcs .aclos d~ odio e desprezo, feitos a um corpo, cujos serviços sao mamfeslos a este soberano congresso, nã<> podem
ter. origem no coração magnanimu de S. A. Real: elles são sugg(;ridtls pelos deste congresso, os quaes considerão corno o
maior escolho para caminharem ao seu fim.
(C Não são estas, Senhor, sÓ,as maiores feridas que se tem
aberto na boa harmonia que havia entre S A. Real e esla divisão: mas alé o tem feito descer da sua alta l(erarchia para
pel'Suadir familiarmenle aos 50ldados em seus mesmos quarteis que- desertem e não vollem a Portugal, inspirando ,lhes
temores, cO,mo consta da deposiçãO, e testemunbas que presenciárão e acompanbão esta exposição: estes âclos de humilbação e envillecimenta, improprios a um berdeiro das virludes
da inclyta casa de Bragança, podem só ser a obra de uma politica machiaveJica, que, cobrindo o caminbo da verda...il, o dirigem ao ponto dos seus desejos, abusando da sua bondade t:
inexperiencia.
Depois que se apoderárão do coração innocenle.do melbor
dos Principes, occorrêrão ao expedienle de semear desconfianças nesl~ divisão; persuadirão-se, é verdade, com jusliça, d~
que não seguirião outra linha que as côrtes geraes- ordenassem,
e para deliberar. a sua opinião no povo attribuião-Ihe intenções as mais simstras, e de que nlio tratão de justificar-se.
Preparados-que tiverão os animos, levou a camara em 9 de Janeiro um merpodal supplicatorio, em nome do povo, para que
S. A. Real ficasse nesta CÔrte.
cc Ainda que a divisão sabia por lodas as vias que a prudencia bumana suggel'e, e eslá pralicado por actos positivos que
em todas as parfes se ·usão para laE:s objectos, que aquelle
passo era preliminar da emancipação que pretendem, comtudo para que jámais allribuissem á divisão influencia alguma,
que turbasse o gozo e exercicio de seus direitos, se manteve
socegadll nos seus quarleis.
c( Esta conducta, longe de aCGalmar a inqietação dos innovadores, os' animou para procederem a actos violentos. Na sociedades dos primeiros officilles do Estado se debatia pulJlica
mente a necessidade de elJfbarcar a divisão, antes que cbegasse
a que.c1evia rendê-la.
C( N'um povo enthusiasmado,· aonde se fazem com summa
facilidade lodas as impressões que se desejão, nem é difficil de
propagar-:õe pCJr todas as partes a relõolução altribuida ao governo, de desarmar e embarcar por força a divisão. Ao mesmu
tempo se assignalavão com certeza novos ministros do governo.
assim como o general das. armas.
« O general desta divisao, que era naquelle tempo o ge'neral
da provincia, vendo que a sua pessoa era inulil em taes circumstancias, peçlio a sua demissão. Esta noticia, unida ás de
armar as milicias, mon"tar peças de artilbaria e nomear general
de armas, agitou o animo da diviSão, e persuadio-se com effeito
que todo aquelle apparalo era dirigido para afasta-Ia desle paiz com ignominia j e, temendo a sua execução, achou <N:ecurso de dirigir-se ao" general, expôr lhe o perigo em que se
vião, exigindo se pozesse á sua frente.
cc O general, informado do perigo que ameaçava, 'não s~
achando ainda confirmada a sua demissão, conforme o art. !lo
das instrucções que recebeu do governo de S. A. Real pela se·
CI'elaria da guerra, em que o fazia responsavel ás cOrtes da sua
conducla em qualquer occasião em que perigasse a lranquillidade publica, correu aos quarle.is da divisão, e depois de soceg~dos se dirigio aos da cÔrte, que 'Cstavão sobre as armas Bpi
attitude ameaçadora á tranquillidade-da cidade.

,,

-

•

212

HISTORIA

« Não perdeu tempo para afastar o moti\'o da di.scordia ci- gia em 1822; e commentada pelo editor com uma
vil

porém, ainda mais com o objecto de afastar toda a desor- introducção sobscripta pelas iniciaes M.

de~ que podesse occor,rer, do que para defender-se, tomando

as medidas adequadas por si, como o encarrega expressamente
o artigo cilado das mesmas instrucções, e do que acompanha
a esta eX'posição uma copia.
,
c( Como era responsavel âs côrtes pelas IOstrilcções, e achando-se S. A. Real em desconfj<inça, caRlo apparece dos documenLJs publicados pela impl ensa, quiz evitar todo o perigo a
que induzia a fermentação que no campo de Sant'Anna se'via,
determinou em consequencia retirar-se a estes acantonamentos. com licença dtl S. A. Real, conforme os documentos
juntos.'
cc o general _com mandantes dos corpos desta divl'são julgaTão ter perto um termo a.uma difler~nça em que J;lão tiverão
iniciativa; porém desgraçadamente vl~ão com senh~ento que
este acto de moderação, .cm obseqUIO da tranqUlllldade publica, se tinha VistO como uma hostilidade declarada. Ogoverno
de S. A. Reã) expedia ordens e cartas réltias para as capitanias
, de S. Paulo e Mmas, pedindo tropas que marchão sobre a capitai, inrlic~ndo at~ques da nossa parte; as fortalezas se tem
lluarnecido com forças dobradas; em to~n~ _dé bós se achão
corpos aCàJltonado~, como cercando a dl\'lsao, e por mar e
preparão lanchas cannhoneiras.
'
« Os habitantes da cidade conservão-se n'um continuo
illal'ma, agitando os animas com desembarques suppostos, intimidando-olt com saqnes, roubos e toda a especie de violencias.
Tudo isto se fa2: de um modo tão escandaloso e ignobil, que os
repl'csentantes têm pejo de o levar ao conhecimento do sobel'ano congresso. Por outra parte se inquietllo os soldados, olTerecendo-lhes baixas illegaes tl subversivas da disciplina militar;
perseguem e se prendem a~ pessoas que communicão com a divisão, com infracção directa da segurança individual; consentem-se toda a especie de insultos, com que tem desafogado seu
insaciavel odio os illimigos da unidade da nação.
. « No meio desta tcmltluta politica, esta divisão se manteve
inalteravel' nos limites da subordinação, e conservando a paz e
tranquillidadtl dos habitantes, e Iisongeando-se qe que não a
accusão de um só facto que possa reputar-se como violação dos
direitos dos cidadãos, sem deixal'em p isto de cõnservar ao
mesmo ttlmpo o cal'acter de soldados de uma nação iív 'e. que
não pL .itl.irá se insulte a honra de uma divi~ão que é parte
do exercito nacional.
( Ao levar ao cónbecimento de Vossa Magest~de estes fact0s
o general e commandantes dos corpos da divisão não pad<- 11
dispensar-se de expressar o sentimento com que tem vist(l' desIIgurado os factos, alteradas as causas e prevenida a opinião
co~t~o~~~'nós; Senhor, nos acolhemos debaixo da sombra de
Vossa M~gestade. E te augusto congresso, que é o depositaria
dos direitos da nação, jul~ará a nossa conducta; nella a divisão não tem tido outro objecto que consen'ar a unidJde e integridade do lmperio portuguez, e proteger os direitos do cidadão, a dignidade da corOa e a &lta autoridade das cOrtes geraes
da nação: se no mago nos temos enganado, o nosso erro será
de opinião e não de ,'ontade. Nós nos submellemos ao juizo
imparcial .dos representantes da n'ação, que congr gados nesta
augusta assembléa avaliaráõ no seu justo preço a conducta da
,divisão.
.
<'( No meio das attribulações em que nos achamos temos ma~
nifestado a moderação passivei, assegurando no,sa submissão
'e respeito aS. A.. LleaJ. a quem temos teslíllcado de um modo
O mais snlemne o nosEO amor e II sua real familia. « Ai" supplicas dirigidas pelo motivo das baixas absolutas e
da3 parelhas de mulas pedidas, cujas copias acompanhão. esta
exposição, eonvenceníO a Vossa Mage~tade do respeito com
que tem visto sempre a augusta pessoa de S..",.. Real. AIJi verâ
este soberano congresso as vistas paciflcas.com que se fem con·
duzido, apezar de tantos insultos e libellos publicados para denegrir sua conducta. E para que o governo de Sua Mageslade
S1:lJa correctamente instruido desses desagradaveis successos, jâ
o participamos a 18 de Janeiro por _via do ministro da
guerra.
« Entretanto o S,mhor co.serve em prosperidade a Vossa
Magestade para gloria da nação. Quartel-general da PraiaGrande~ 31 de Janl'iro de 18~!.-Jorge de Avillez Zuzarte de
Souz~ Tavares.-Francisco Carretti, brigadeiro,-Antonio José
Soares Borges e Vascuncellos, coronel do regimento n. lã,
commandante do to batalbão.-João Corrêa Guedes Pinho, coronel do regimento de infantaria n. l1.-Antão Garcez Pinto
de Madureira, tenente-coronel commaooante do 30 de caçador8!!.-Antonio Valeriano de Souza Castro, 20 tenente comman-'
dante dos artiflces.-José da Silva Reis, tenente-coroneLcommandante de artilharia. II

D. S.,

afirma que tudo o que ontém a representação é
mentira, desaforo e iusulto, pois o autores da represenlação sabião que, pelo poder arbikario que
elles se al'rugárllo, todas as casas existentes nesta
l'

capital concebêrão odio mortal contra os hospedes,
que além de ingratos, desatinadamente projecta vã"o
insultar, roubar e governar a seu arbitrio, constituindo-se zangões que Portugal lançou para róra,
os qua~s ao Brasil convinha não receber a peste.
.
Desta,côrte forão emissarlOS portuguezes na barca
de vapor espalhar o terrorismo contra os que pretendessem obst.ar a retirada do Principe, que irritou tanto ao povo de ,Santos e de S. Pau,lo, que este.ve nos termos de os espancar, retirando-se os taes
missiona7'ios na noite-do dia seguinte, chamando o
povo de louco.
Diz O commen!ador da 'representação que o plano
da divisão fatholl, de ser o Principe Real sorprehendido pelos caçadores em S. Cbristovão e col'ldutido para bOl,ao da fragal,a; de serem cortadas-as
uguas da Carioca e do campo de Sant'Anna, de se
tomarem as melhores posições e armazens'·, de 58
violentar a ca dara a desdizer-se da sua pretenção,
e de se erigirir á vontade um governo provisorio ;
d
d
.
t
I t
.
h
d
e se pl'en el'eÜ1 cmcoen a e an os rJCOS c ama os
republican?s no seu ~ol de proscl'i pção, e igual~
mente o VIsconde do Rto-Sêcco, depOIS marqu'ez de
J d' h
m
ceuto
. coenta
t d
un Ul y, co uns
e cm
no a os com
O titulo de rebeldes ás côrtes, acompanhando a tudo
isto um confisco ou saque nos bens dos proscriptos,
e assim passando ricos para Portugal; que Jorge de
Avillez foi pessoalmente seduzir o hatalhão de eaçadores aquarteladc em S. Christo\'ão ; que Avillez
mentio quando diz que o'Principe determinou que
a. divisão se retirasse; ao contrario /l retirada lhe
foi imposta.
E'
.
lêr e e
fi lhet
b'
CUrIOSO·' -s
sse O
o, qne em ora seja
mrifisimo, encontra-se na bibliolhella fluminense e
.na do Sr. Dr. J. A. ~l ves de Carvalho.
os

PLAl'W8 'DE JORGE BE AVILLEZ PARA ADIAR A SUA. PARTIDA PARA A EUROPA Á ESPEI!A DA.S F(lRÇAS DE PORTU-

GAl. .VALHÁ!lAO,-}l' FORÇADO ,NO DIA
DE

i822

to

Dr; VEVEREmo

A EMBARCAR COM A DIV!SAO,

A má fé com que o general Jorge de A villez tratám da sua passagem para a outra banda da bahia
do Rio de Janeiro mallogrou-se-lhe, assim como o
projecto de se apoderar do Principe para o mandar
para POI'tugal, e lambem 'da fortaleza de SantaCruz pura Ocar senhor da ba"Fra deste grande porto
e ter uma praça forte, onde em caso de necessidade
pudesse resistir por algum tempo a forças muitas
vezes superiores ás suas.

_ Apeznr de tanto mallogl'o, ·n sua In1Mignll per~e
verança- o leva ainda a novas tentativas igualmente
arrojjld~s e i~possi~eis de execução, e islO-llorquc
presuml/l mUlto de SI e contava com exageNlJão no
valor dos seus soldados. Para que isso assun podesse acontecer era necessal'io que o seu juizo fosse
diverso.a respeito dos seus adversarias. Achuu-se
•
Esta representação, feita ao congresso de Lishoa, enganado.
foi reimpressa no Rio dO' Janeiro na imprensa, réJorge de Avilléz esperava no Rio de Janeiro pOI'

/e
/
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uma expodição maritima, com, tropas de desembarEm Yilla-Nova estavão l'ellnirios o regimento
que em via do Lisboa, COOl destino ao Rio do Ja- n. 8 de milicias. COJl1malldado pelo coronel Joào de
neil'o e oscala por Pcrnumbuco, onde devia des- Souza Lobo, o regimento n. ü, lambem de milicias.
embarcaI'
general José Corrêa do Meno e toda a commanditelo pelo coronel José Joaquim da Cunha.
tropa ou fhrte doU;], se a Silll fosse necessario, e o 1° de cavaHal'ia, igualmente de milicia, Eslas
para manter o socego publico na mesma provincia, forças do com mando do general Curado levavão os
o· isto na phrase dos legisladores da constit.uinte sellS reconhecimento' alé o morro de Sant'Anni:i. á
portugneza.
meia legua de distancia dos qU:lrtcis da divisão n,órO com mandante desta expedição era o t:hefe de tugueza.
divisão Francisco Maximiano, que vinha a hordo da
A forlaleza de Santa-Cruz deslacu\'a patrulhas al'
náo D. João VI. Jorge de Avillez pretendia protel- á Praia de Fóra e S. João de Icarahy. Estas forças
lar a SUII paetida até á ch~gada desta divisão, jul·. al'dião em desPjos de virem-se ás mãos com as forgando achar-se então," com a reunião" della, com ças po"luguezas. O signal de ccmbate seria para
força sul'ficiente· pam se pÔl' na oflensiva contra a eJlas um momento de grande [ll'azer.
autol'idade do Principe Regente.
_Ia tarde do dia 9 o Principe Re~enle apt'e 'cnA aClividade do governo naquelle tempo se im- tou-se a bordo da fragala Uniãu, e- dalli orde.noll
primia e,m todos os aclos de sua administl'ação. qUt~, ao amanhecer Elo dia seguinte, a divi 'iiQ Cf:jA 2U de JalleÍL'o todos os navios destinados a teans- l1leças"c a embarcar par';) bordo dos transporles. Os
parLaI' a divisão auxiliadora eslavão promptos do. chefes por'tnguezes vierào il hOi'rlo. C, com hastanle
todo o necessario para seguirem viagem. POl' aviso arrogar.cia, pl'clendêl'ão i 1)1 pôr ao Prillci pe e adiar o
do ministerio da guerra di rigido ao marechal de elll barquD; mas Sua Alteza, com clignirlauc c nocampo Carretti, commandante da divisão auxilia- brcza, os rcpeUio, dizendo que sc fossem embora,
dor'a, com a data de 30 do mesmo mez, determinou o que se as suas oràens não fossem cumpridas, [10
o Principe Regente que a uivisão ernbarcasse em amanhecer' o dia 'eguintc principia I"ão as hoslilidades.
perdee tempo.
Cilrretti era o commandante legitimo por Ler sido
Jorce de AviUez, falto de todos os reÜUI'SO:; e
nomeado por eI-rei, e Avillez era comll1andanle in- apertado pelas criticas ciscumstancias a que o titrusO que a divisão tinha e coIbido no acto de se nhão reduzido as suas imprudencias por trr c1flsoh.·revoltar, e por isso o ministro não se dirigio a elle. decido ás oruens do Pl'incipe l1egl'l1le, e rcceianrlo
Em presença da ordem de emhilrque os chefes maiores de~graça , cbamou a concplho o amcia 'S
do corpos pedirão que o emharque fosse adiado de diYisão, e depois de lhfs ter ponderado torla::
para o dia 5 de Fevereiro, c o Principe annuio a rstas criticas circurnstilucia -, com impossil T adeeste pedido, acreditando na boa fé dessa gente. I o de uma viagem por terra para u Bahia lhes t'i_~e:
dia 5 pedil'fio elles ainda. que fosse demorado o em- « O Principe Regente eSlá á frente da força inibarque até o dia 8 do mesmo mez, motivando este miga, e endo elie corajoso, e atreyido como é, nós
pedido com a necessidade de certos arranjos do- deveremos fazer-Ibe fogo I!! »
A re posta e decisão do cOll"elho sendo ncgati\'a,
mesticos, que até enlão não Linhão podido COIltratou Jorge de Avillez de dar as ordens para emcluir.
O Principe annuio ainda a este segundo pedido; harca'l'-se com a dirisão, e ao llmanbecer Odia 10 a
mas, chegado ao prazo marcado, a di risão não ern- di visão operava o seu emba rque ; e no dia fI, pelas
ba!'cOu nem deu mais satisfações sohre a sua des- 5 horas da tarde, psla.Y<l ludo embarcado.
ohediencia.
Com este jogo os seus chefes pl'ocura vão ganhar «No dia 15 {diz o «Diario do Rio » em seu n. 23 de 2l de'
o
h
l' ,
F~,oereiro de 182:2) do corrente mez sahio deste porto para
tempo ale que c egasso a nova (lVISão, que se es- Lisboa a divi ão auxili.dora dtl Portugal, cujo aUXilio tão caro
pCl'ava de Portugal escol lada pela náo JJ. João V1. custou aos habitante desta CÔrte e provinGia, e não meno aos
A divisão 'om estes manejos já não podia sorpre., ~~s provincias limitroJ;>hes, a quem se p~dirão forças para fazer
hen<lQl' O (Toverno que a tudo occorrm com previ- . C1;te as suas trOpl lias.e cnmmosa .msubo,rc\lDaçao, o qu.e
.
. o.
' , ,
mUito deve atrazar todos os ramos !la tndu·tna a que se ~p.plt·
dCllClU e Jnc!'n'cl actIVIdade.
cava muita da gente que foi andad,\ marchar em soc 01'1'0
POI' euil.a~ ela policia, datados de 2 de Fevereiro desla capital..
'.
,
.
foi 111'ohibida toda a rommunicação com
argem « LouI'emos a Prol'ldenclR, que envIou um ralOd~ luz que
, d' I h' I R' d J '
d d' "! - fez vêr aos 10 uborritnado a grandeza do preClplC\O que e
do 1101 te ,I la la (O 10 e anmro, on e a I\'IS~O achava cavado adiãntc de si, e que de necesidade se de penhase acha va. aq lIal'lelada, e ordenado a todos os baln- dão se de sem mais um passo na sua cegllcira.
tantes daquel1e lado hou.vesse~ de se'l'etiral' pam o ~(Fol necidos .de quanto lhes era. ~~ces-ar'i?, ': com tres ~e'
in tel'io" n 6 leguas de distanCIa aquelle tempo as ze,. de soldo adiantado, se embarcai ao nos ti anoportes abaiXO
• "
• .
'<
des'gnados, endo acompanhados pelas corvetas de guerra
ordens du governo erão obedeCIdas e execu tadas «Maria da Gloria, »commandada pelo capitão de mar e guerra
com fiel promptidão.
Diof(o Jorge de Brito. e « Li~el"al. » commandada p lo capitãoPelo litoral, em frente do aquartelamcnto, a tiro lenenle João Bernardes Pereira Cauper,
de canhão, t"orào postadas a fragata União, commandada pelo chefe de divisão Hodrigo Delamare, Transportes que condu::inio a clil'isão atl,xiliadoJ'a c
a corveta Libel'al e alguns barcos ranhoneil'1ls,
numero de pessoas qltc·condtt::il'áO para 1'0I'tllg'll.
promptos a fazer fogo sobre os quarleis ao primeiro
sigllal de desobediencia.
« Navios:
« 1. « Conceição, " mestre Luiz Antonio Guimarães: conduO ge eml Curado, que já então em govel'l1ador
zio 2[0 pracas, inclusive 12 mulheres, filhos e mais um
das nL'OlaS da côrte e provincia, passou-se para a addido.
outl'a hanua com o seu estado-maior', e estabeleceu « 2. « S. Jo é Amcrica,no, J) mestre Anlonio de Darros : con·
o seu, quartel-geneml em S. Gonçalo, onde eslavão. duzio 206 praça" 68 pe.soas das famílias dos ditos, o major
aCólmpados um batalhão de granadeiro, outro de Alexandre de Albuquerque e o ~pilão José :llaria Tllrqualo.
«3. «Tres COI'açGes." mestre José Joao de Campos: concaçadores, dous esquadl'ões de cavaliaria e 4 p'eças duzio
o tenent~'gen~ral Jorge de Avillez, 2 ofl1ciaes addido ,
de artilharia.
•
2[! praças e 26 pes oas das familias ditas,
27

•
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« 4. «Despique, II mestre Jacintho Ah'es Teixeira: conduziu 158 praças c 51 pessoas dc familia.
(( b. ( Duarte Pacheco,» mestre Jo é Moreira da Costa
Lima: conduzio 163 praças e 'l4 pessoas de familia,
( 6. ( Industria, J) mestre Valeria Lourenço: ItlvOU 120 praças e 3 t pessoas de famiiia( 7. Navio sardo (( Verdadeiros Amigos,» mestre Manoel
Antony: conduzia 172 praças, 3 addidos e 41 pessoas de familia. »,

( A desconfiança excilada entre tropas da mesma nação (que
horror!!!) tem fuito com que algumas cabeças esquentadas e
homens perversos, iuimigos da união de ambos os hemispherios, lenhão machillaclo qnanto podem para vos illudircru, Ja
vocal. ja por esctipto; não vos deixeis enganar; persisti sempre inabalaveis na tenção que tendes de vos ,mmortalisardes
conjunclamenle com torla a nação, sede cODstÍlucionaes perpetuamente; não penseis em scpara~ão nem levemente: Ee islo
fizerdes não conteis com a minha pessoa, porque lOlIa não aotorisara senão acções que sejão baseficadas sobre a honra da naÇão cm geral e sua em particular.
( Porlanto eu repilo o que vos dissF. no dia 9 do corrente. e
sobre que me fundei para aceitar a vossa representação-união
e lranquiliidade.
« Com -união-sereis ftJlizes; com-lranquillidade-felicissimos.
.
( Quem FJ'elende (e não consej:\uirá) desunir-vos, quer excitar, e excila idéas tão cxecrandas. anti-politicas e anti-cODStitucionaes, entre vós, de certo está assalariado com dinheiro
qne entre nós se não cunha; e quem não quer tranquillidade são
aquelles que no seio della nunca serião reputados senão como
homens vis e infames. Vós sois briosos, eu constante. Vós quereis o hem, eu abraço-o. Vós tendes confiança em mim, eu em
vós. Seremos felizes.
( O r.orle que devemos seguil' em primeil'O lugar é a honra,
e dahi para diante tudo qnanto della descenda.
( Conto com a vossa honra; confio em vós: contai com a
DJinha firmeza. »

':I\.s corvetas Maria da Gloria e Libet'al devião
acompanhar os transportes além do cabo de Santo
Agostinho, -levando comsi~o a divisão auxiliaàol'a
a maldüião dos pacificas babiUllltes do Rio de Janeiro, que elIa inquietou por tanto tempo.
A viagem foi longa e fastidiosa até ao equlldor.
Alguns .navios mais ronceiros, depois dc muitos
dias, fot'ão ardbados a Pel'llambuco, onde recebêrão tudo o qtW necessitavão para continuarem a
viagem. Em um delles (Tres Comções) ião Jorge de
Avillez e O. Joaquina, sua mulher. Esta havia
adoecido na via vem.
Ajunta provisoria de Pernambuco, ao passo quc
forneceu tudo o que cra necessario para que podessem seguir viagem, pl'ohibio aos officiaes e soldados de poderem vit' á terra. Esta prohibição não G.al'tas do Principe Regente escl'íptas a el-rel seu pai.
houve meio de a fazcl' derogar eal favor da mulher
de Jorge de Avillez.
, « Rio de Janeiro ~9 de Janeiro de 18~2.
Os navios fundeárão no Lameirão, e todos sabem « Meu pai e meu Senhor.-Sabbado, que se contárão 26 do
quanto é preciso, e muitlls vezes arriscado, o sel'- corrente, l'ec~bi uma deputação que veio de S. Paulo por parle
VI'ÇO naquelle fundeadouro. A demora foi por isso do governo, clero e povo da provincia, e exigirão de mim o
ficar no Brasil até se representar ás cÔrtes o damno que causa a
mais longa do que seria se os navios podessem en- minha retirada, e tambem sobre a fórma do governo. como
traI' á barra.
Vossa .Magestade verá. da falia que elles fizerão e que remetlo
()
d'
.
b d
•
d
t
inclusa. esperando que Vossa Ma"'estade a leve ao conheci-ue ICO, que la a 01' o ver a oen e, nem menta do soberano congresso para que elle conheça a fundo a
sen'r,'e podia atracar, e algumas vezes o fez com opinião do Brasil.
risco de vida.
( A divisão cada dia está mais insubordinada, e, visto este
Jorge de Avillez, que tão sinistramente figurou seu anti-constitucional modo de proceder, Já. tenho navios
promptos para a levarem; espero que ella saia até 4 do mez
neste' drama, era coronel de milicias quando os que
vem. o mlis tardar.
francezE.'s invadirão Portugal. Como tal entrou para
Ocos guarde, etc. II
O exercito que se organisou pela restauração. A sua
.
"bella figura o fez r-8commendavel. Não tinhá outro ( RIO dc ~aneiro. ~ de Fevereiro de 18~2.
,
.
merito Foi official obscuro por quanto nos 7" an- (C. Me~ pai e ~eu Senhor.-Hontem chegou o correiO, e senll
•
. '.
_
"
. . mUlto nao ter bdo carta de Vossa Magestade.
;lOS de campanha em que mIlItou nao se dlstIngulO. "( Tenb(\ procurado lodos os meios para que a divisão auxi.
Para provar o como sempre forão tratados os por- ha~ora parta por bem. p.orquc lhc tenho dito que assim o
tuO'uezes no Brasil verá o leitOl' um desmentido que eXige o soc.ego desta provlncla; mas, apezar das razões, não
o
ffi' 1 d d" - d'"
querem partir.
nm O ICla a IVlsao a as mentiras que propa- « Hontem proclamei-lhe um tanto forte; mas o general que
lavão.
elIes elegarão, que é o AvilIez, lhe tem dito, como Vossa MaNo Diario do Rio de i6 do mesmo vem esta unica gestade vel'á dos omcios da secretaria, que é conlra a sua
despedida'
' honra obedecerem, de sorte que. não q~erem embarcar.
.
« O prazo que lbe dei para embarcarem é até:. do corrente,
(C

Antonio Garcez Pinto de Madureira, tenente-coronel
do bal-alhão de caçadores n. 3, na angnstia do tempo
apenas sufficiente para cumprir tom o primeiro de seus
deveres, sem perda de momento, é muito sensivel aos
que lhe faltão para poupaI' este annuncio, a que recorle
para justificar-se e protestar aos seus amigos, e a cada
11m em particular dos honrados habitantes do Rio de Jaueiro, o quanto vai penetrado de justa s:ludade e l'terna
gratidão, a que só poderá retribui!' levando pai' toda a
parte, a que os destinos o conduzirem, o elogio de um
povo por talitos titulas digno de lembrança e ele vene·
fnção. ti
(C

P /,oc{amação.

e se elles o não quizerem fazer então nem se lhes paga, nem se
lhes manda de comer, nem agua; e como elIes pela terra dentro não podem entrar. porque cstão cercados pela retaguarda,
e a mem rio está a fragata « União II e barcas canhoneiras:
hão de embarcar ou hão de morrer.
( Sinto infinito que homens, que vierão da campanha tão
victoriosos e oobertos de louros saião daqui cobertos de vergonha, de de~credito e com O ferrete de rebeldes.
(C O que eu lhe softri como hOmem, eu lhe perdõo; mas o
qu.e lbe at~r~i como lu~ar-tenente de Vossa Magestade, e as
ofIensas a Dlim fCltas directa e a Vossa Magestade indirectamente. cumpre a Vossa Magestade, como rei, castiga-las.
« Peço a Vossa Magestade que faça constar as CÔrles todo
este máo modo de proceder da parte da divisão para que enas
obrem o que entenderem.
( Deos guarde, etc. II

Proclamação.
« Habitantes do Rio de Janeiro.-Qu3ndo a causa publica il
eegurança nacional exigem que se tomem medidas tão imperiosas, como as ha pouco tonladas por mim, é obrigação de povo
confiaI' no governo.
( Habitadores desta provincia ! A representação por vós respeitosamente levada á. minha real presença, e por mim aceil<i
de tão búm grado, está tão.longe de ser um principio de separação, que ella vai unir com laços indissoluveis o Brasil a Portugal.

•

( O Principe Regente do Brasil a divisão auxiliadora de Portngal.-Com a maior estranheza e cheio de indignação vi a representação que acabão de fazer· me os commandantes e ofllciaes dos corpos dcsta di visão.
( Que delírio é o vosso, soldados! Como é poSsivel que
tropas portugezas. que alcançarão um renome immortal nos
campos da gloria conlra a usurpação franceza, esquecidas agora
de <tudo o que for50, queil'ão constituir-se rebeldes manifestos

DAS CON8TITurÇOES

2Hi

I

á minha sagrada autqridade, e ao art. 36 das bases da nossa assa, inou o meu filho, o neto de Vossa Magestade. Em consesanta constituição, ameaçando vertcr o sangue de seus irmãos, quen 'iil é contra ella que levanto a minha voz. Elia é repon-

e encher de espanto e luto esta pacinca cidade, que os agasalhára e hospedára tão generosamente?
a Homens insensatos! Porventur:, o soldado perdeu jámais
a sua honra e d',Jnidade quando obedece aos seus superiores e
ao seu prir.cipe. quanelo sacrifica falsos pundonores, filhos da
inconsidera~ão ou do crime, ao repouso publico, ó segurança
dlJ sous concidadiios e li salvaçiio do Estado? Porventura, recrudescendo novas e imperiosas circumstancias, não é do dc"er da autoridade suprema mudar de resolução e tomar novas
m~didas?

sav!'1 lia pn'sL'nça de Dcos e ante Vossa Magcstade deste successo que tallto me tem aflicto. e que igualmente :l.ffiigirâ o coração de \" ossa J\lagcslade.
.
(C OS habitantfs de"ta cidade me tem dado as provas as mais
deci,lvas elo aferro ã minha pessoa. Elles me tem lt'stemunhado
a dóI' mais profunda pela morte do príncipe. Cresceu o s~!,
odio contra a divi~iio auxiliadora, e jómais sofJreráõ a entrada
de alguma outl a tropa portugueza.
«O espírito publico se purifica de dia em dia e se desenvolve
com maIOr energia e prudencia. o-povo inteiro é verdadciramentu constitucional, o que aprecio mllis do que pOl'SO expressal', porque não quereria governal' um povo que não amasse
sinceramente a constituição.
CC Creio quc uma constitui~ão faz a felicidade do povo; ma
creio ainda mais que ella faz a fortuna do rei e do governo. Se
o povo é infelIz onde não ha constituição, o rei e o governt>
ainda são mais infelize:;;. Só velhacos achão seu proveito enl
~overno sem constituição.
.
CC Supplico a 'Vossa i'llagestade que de ordem para que esta
carta seja apresentada ás córtes, afim ele que saibão ainda meIbor quaes são 05 serviço da divisão auxiliadora.
CC Deos guarde. etc. )J

« Pretendeis vós illuelir-me por mais tcmpo com express1ies
humildes na apparencia, ma criminosas na n'alidade, e dimi·
nu ir a atroci,jad~ da vossa resolução de resistil'des pela força
ás ordens do vosso principe? Eu vos ordcnei na madureza da
razão de Estado, da justiça c do bem gcral quc devieis embarcar, e mandei apromptar de antemão tudo o que era preciso
para a vossa commodidade e boa passagem: cnt:1o, soldados,
por que não obcdeceis?
.
« O soldado. que é desobediente ao seu supcrior. a'ém de
pessim(l cidadão, é o maior fiagello tia soCiedade-civil, que o
veste, nutre e honra. Na execução desta minha rcal ordem de
certo não fica manchada a vossa honra, mas sim na vossa inconsiderada e criminosa resistencia.
cc Quem vos dl~u o direito de nomear para vosso gencral um
intruso, e ja dcmiltido do exercicio de general das armas desta 'o JIESMO DIA 15 DE FEVEREIRO, EJI QCE SAHIO Ao DIVI,SAO
côrte e provincia em 12 do mez proximo passado? Ab! soldaAUXlLIADORA PARA PORTUGAl" O PRINCIPE RECEBEU A
dos, em que abysmo de desordens e crimes não precipita um
primeiro passo quando ~ mal dado?
DJ':PU'fAÇAO DA PRO\'lNCIII. DE MINAS.
« Officiaes e soldados portuguczes I Ainda é tempo aproveitai os momentos preciosos que vos da o vosso bom príncipe:
lançai du vosso seio os homens dl'sacreditados na opinião pu1\'0 dia 1.5 de Fevel'eiro de 1822, ao meio-dia,
blica e rebeldes as minhas ordens. Eu vos mando, poi;;, por
esta derradcira vez que cumprais li. risca o que vos ordenei, depois da pari ida da divisão auxiliadora para Porporque estou-firme e inabalavel em fazer respeitar a minha tugal, o Principe Regente deu audicncio. no paçoda
"eal autoridade-por todos os meios que a justiça, a bom'a c a cidade á deputação do Minas, qne vinha manifestôI'
alva~1io do reino unido me pre crev"m. Tal é a minha ultima
a S. A. Real os sentimentos daquella provincia
re olução.
(( Exijo, pois. de vós que declareis immedialanHónte stJ en- acerca dos decretos do dia 29 de Selembro de 1821.
trando no verdadeiro caminho do dtJver quereis outra vez faO disCUl'SO do presidente da deputação e vice-'lrezer-yos dignos do nome do honrados e fieis soldados portugue- sidcnte da j unta de Minas o descmbargador Tos'
zes, ou, desobedecendo as minhas ordens, sêrdes marcados
para sempre com o ferrete de rebeldes e foragidos. Decidil! ... Teixeira de VasconceJIos é cheio de patriotismo, e
-Principe Regente. »)
mostra que descle 1700 a 1719 o quinto do ouro que

a provincia de Minas mandou para. o thesouro de
Lisboa subio á enorme som01a de 553 e meio miCartas do Principe Regente.
lhões na razão de 2001's. a oitava de ouro. Esta
quantia qnatro vezes multiplicada foi, portanto, a
a Rio'de Janeiro, 12 de Fevereiro de 1822.
quantidade de ouro que legalmente ficou nas mãos
CC Meu pai e meu Senhor.-Cansado de aturar desaforos li
de parliclllare que o minerál'ão. Esta som ma lamdivi ão alK.iliadora c faltas de palavra, assim corno a de n'J
dia 5 deste mez prometterem licarem embarcados no dia 8 " bem ia quasi integralmente pnra Portugal.
fui no dia 9 a bordo da cc União. » e mandei um omcial dizer
Não é, portanto, cxagel'ado avaliar em 3.000 miela minha parte a divisão que eu determinavaque no dia 10, lhões de cruzados, na razão de 18200 a oitava a
ao romper do sol, ella começaria a embarcar, e que assim o
não fazendo eu lhe não dava qualtel e os reputava inimigos; a quantia de ouro, que fvi legalmente de Minas·Geresposta foi virem torlos os commandantes a bordo representar raes pal'a Portugal no periodo de H9 annos. Digo
os inconvenientes, e representarem com bastante soberba; res- legalmente, porque é CCI'tO que muito ouro se expondi-Ihes: « Já ordenei. e se não executarem amanhã come- trahia naquella provincia, que não era manifestado
ço·lIlcs a fazer fogo. II ElIes partirão, e com elTeito. faz~ndo
nelles maior efTeito o medo que a honra, que elles dizem ler, nas casas de fuudição, sendo por este modo subcomeçarão a embarcar no dia que lhes determinei, e hontem, trahido ao quinto. Todo elle ia para Portu~l.
ás 3 llt da tarde. já estavão li bordo dos navios, mansos como
Os brilhantes e outras pedras preciosas, que
uns cordeiros, e ordenei que no dia 14 ou 15 sahissem barra a
fóra acompanhlldos das duas corvetas a Liberal ») c cc 1'IIaria da daquella provi ncia ião para Portugai, subirão a
Gloria,» que os hão de acompanhar sómeute até ao cabo de sommas fabulosns. Ainda no fim do reinado de eISanto Agos.tinho ou pouco mais adiante.
rei D. José subia de 26 a 27 milhões pelo válor
cc Dcos guarde, etc. II
dnquelle tempo o ouro que do Brasil as frotas levaI'ão annualmente paI'a o thesouro regio e para os
(. Rio de JaneirO,'14 de Fevereiro de 1822.
« Meu pai e meu Senhor.-Tomo a penna para dar a Vo.sa particulares.
l'\tal;estade a mais triste noticia do successo que tem rlildcerado
No instituto historico e geograpbi<:o do Brasil
o meu coração. O pI incipe D. João Carlos, meu filho muito
amado, já não existe. Uma violenta constipação corlou o lio de existe um manifesio impresso, offerecido pelo
seus dias. Este infortunio é o fruto da insubordinação c dos SI'. conselheiI'o Drummond, da carga de uma frota
crimes da divisão auxiliadora.
C( O principe já estava incommodado quando esta solda- daqllelle tempo, onde isto cons1.:1. ofücialI?ente. Jo.sé
desca rebelde tomou as armas conlra os cidadãos pacificos Teixeira da Fonceca 'asconcellos conclUi o sen d1Sdesta cidade; a prudencla exigio que eu fizesse partir imme· Ilurso no sentido da coalisão para pôr barreira ás
diatamcntc a princeza e as crianças para a f~zGnda de SantaCruz, afim de as pOr ao abrigo dos suceessos funestos dc que iniquas pretenç.ães das cÔl'les de Portugal, e para
que o Principe não deixe o Brasil. Lembra tambem
esta capital podia vir a ser o theatro.
cc Esta viagcm VIolenta, sem as commodidadp.s necesmrias, «( para que entre nós se celebrem côrtes legislativas
o tt:mpo que era mui humido depoi de grande calor do dia, e se forme o s)'stema das leis especiaes e adequatudo, emfim. sc reunio para alterar a sallde de meu caro filho.
ê seguio-se-lhe a morte. A di vi ão auxiliadora, pois, fui a que das ao mesmo, e tenha cada provincia em si todos
\O~
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os tribunaes CO:llpetentes e indi pensaveis, a commodo de seus babitantes. »
Este acontecimento, unido ao outro da sabida da
divisào auxiliadora, no mesmo dia, occasionou immenso prazer em toda a popn 1açào, em mo do a se
illuminar ti cidade espontaneamente. José Teixeira
tla 'Foncec" Vasconcell05 havia retardado a Sl1fl deputação em razào de CCl·tO rumor que corria de que
em Minas se preparava 1lI11 movimento em sentido
conll'ario daquclle de que elle estava encarregado
ue eoadjuvar.
r ào se saBia ao certo ao que elle se dirigia; mas,
como se conhecia algumas das pessoas que a voz
publica indicava, como sendo as principaes que dirigião, houve razão para acreditar-se que não em
para o bem que tal movimento se operaria. Em 15
de Fevereire cuidava José- Teixeira rIa Fonreca Vasconce1los que os perturbadores de Minas se terião
já desengaoóldo, que a pl'oviocia. n'ão abraçaria as
suas loucas pl'etenções, c 110 1' isso fez a sua de.pulação. Enganava-se.
A revolta em Minas caminhava sunlamentn. Manifestou-se poucos dias depois de lá cbegar a nolicia da depuLação de José Teixeiea da Fonceca Vasconcellos. Appareceu á testa da força armada da
reyolta um teup.nte-col'onel de cavallaria.da 1" linba
tIe nome J,)sé ~f;tl'ia Pinto Peixoto. Estp, õrocial era
Portugllcz. Quando se via u\isil11 elevado, a primeira cousa que fez foi fazer-se acclamar pelo povo
e pela IL'opa brigarleit'o dos exerci tos.
A· revolta de li'nas :lão tinha côr uefioida: era
paga} sustenlada pelos portuguezes. Estes o que
quel'~' o era que a provincia ohedecesse a Portugal
e não se unisse ao Rio de Janeiro. Este era o penamento reservado da revolta. A l'epublica eL'a ostensiva. A revolta manifestou-se com estas apparencias, que era, pOl'ém, uma realidade no animo
do seu chefe militaI'.
Este, de facto, queria uhi estabelecer uma republica PoL'tugueza. Se não tivesse galgado dous postos na e!fervecencia do baL'ulho não teria esta maneh" na sua carreira. militar. E' licito, póde ser até
ughre, tL'abalhar para que 11'iumpbe o systema reImblicano; mas é bem di ver~o quando para esses
meios ou sobre estes pretextos se apanhão dous postos pOL' motivos que ainda não f.orão sanccionados
pela moral e pela lei.
r
. .

.
Uflicio do. 7mntslro da guerra tlo Bl'astl ao de Portugal
que acompanhou a divisão ctUxifiadora.
l(

Para Cundido José Xavier àa Silva.

( ·1Ilm. e Exm. r. - Havendo S. A. R. o l'rincipe Regente resolvido mandar regressar para esse reino a divisão porlugueza auxiliadol'a, que se acha deslacada nesta
côrte, vou commlluicar a V. Ex. de ordem do mesmo Senllor, e afim de que V. Ex. o fólça chegar, como convem,
ao conhecimento de S. M. El-rei o Sr. D. João V[ os justificados milti\'os que forçárão S. A. r.eal a tomar uma semelhante resoluçfto.
« Logo depois do dia 9 do mez proximo passado, em
que S. A. Heal, acr.,'dellr1o ao voto geral e unanime do
povo desla côrte e de oulras provincias, promelleu solell1nementc 5o!Jl'cslal' no s~u regresso para Portugal,
começou aqllella tropa a qnerer pôr em pratica seus projeclos já de anlemão conclÕiJidos, para o fim de violentarem S. A: r.eal u emiJaucar para esse I:eino, e p.ara, lel'ar~lll a. ellelto seus fins uada escapou a sua malJgmdade,
j'l projectando um prlile lo fonnal'eonlra aguella real de-

libefação, e pedindo nelle acaptnrH de.algulls individuos,
alias respeitaveis pelas suas qualidacle5, patriolismo e
adhercncia ,I causa da constituição, já espalhando vozes
assustadoras de etrllsflO de sangue e-saque geral, e já finalmento procurando semeúr a discordj· e intriga na
tropa e po\'u desta capilal.
"Destes, enLimeotos se havia prevalecido o tenentegeneral Avillez, requerendo -maliciosamcntc no dia '10 a
sua demis<ão do lugar que exercia de gen~ral das armas,
e licell()lf para ir reunir-se ao exercito de Purlugal, donde
se acltal'a destacado. Esie general leve todo o cuidado
em aliciar por si e pelos seus agenles os omciaes inferiores da divisão, insinuando-Ibes que era deBlillido do ~cu
exercicio para lhe su1Jslituir outro proselyto da uuva 01'dem de cousas.
(( Na noile do dia:l.l, estando S. A. J\eal no lbeaU'o,
a,;sim como uma grande prrrte dos omdaes daqllella divisãG, concolTl'u o referido general ao aqvartcla11lcnto do
batalhão n. LI, fez coulocar'a tropa e lhe expô'l. as lrisles circulll tancias em que se achava lle a uei>.ur 1101' \laver sido dCllliLtido do SUl exercicio 1 A lropa, reunindo-se
logo, exclamou em altas vozes que não queria outro general, dando-lhe muitos vivas, assim como á divisão e ao
corpo de c(\\'allaria de lillha, aqual'lelado na vizinhança
daquelle batalhão, que esperava os protegesse.
.
« Não hesitou o mesmo general em fazê-los persuadir
qlle se aquella era a sua vontade elle recorria immediatamenle a S. A. Real, nilo se lendo jámais sepe,rado
daquella tropa depois do referido aconlecimenll1 Com
elTeilo pegár110 em armas, e reunindo-se-lhe logo o batalhão n. i5, corpo de artilharia montada e de arlifices
englÕnheiro , e, e tacionando-se no lal'go denominado de
i\l01ll a. gua rnecêrão immediatamente as ruas que desem!Jocão naCJuelle largo, com patrulhas e senlinellas avança<las.
(( Um tal movimento, eombinauo com a idéas de que
se aCIH\Va possllida aquella divisão, apresentando llm asperolo lenhei de aggrcssão e hostilidades, não podia deixar de põr na maior desconfiança e consLel'llação o povo
desla cidade. Em consequencia, pois, daquelle aconlecimento pe:;ou tambem em armas a tropa de linha e milicia da terra, e, reuuindo-se no campo de Sant'Anna,
aonde jgL\~tlmenle concorreu por espirito de patriotismo
innulIJerarel ljnuntidade de eidadüos áe todas 'IS classes a
pegar em arlllas; alli se conservou immovel para o fim de
lepel!ir qualquer iDsulLo, que porventura tentasse pô!'
em pratica aguella divisão.
• « ~e te estado de abalo e commoção se passou a noile,
e no dia seguinte novos signaes de hostilidades apparecêrã'o, vendo-se 110 morro do Caslello, sobranceiro a esta
cidnde uma guarnição daquella tropa, com peças de al'tilllal'ia, que alli collocárão, cuja Jlosição havião tomado
na reI' rida noile.
II
rodas, quantas medidas S. A. Real mlopLou na
mesma noite, e na manhã do dia seguinte, forãu infl'uclifcras c baldadas.
.
Pela \'olla do meio dia dirigirão ii real presença aqueUe
general e comruandantcs dos corpos Uma repl'(~senlação,
pedindo que, em consequencia da indisposição que havia
entre a tropa de Portugal e da terra, e querendo poupar
efTllsão de angue, se expedissem room lu evidade as precisas urdens para o seu alojamento na Praia·Grande, da
banda de altm, donde salurião para emlJal'car logo que
chegasse de Portugal as lropas que as devião render, e
proteslando execular respeil05amenle as reaes ordens que
alli lhe fussem coml11unicadas, S. A. Real, ~olicilo em
procurar todos os meio de restituir a esta ciltade o socego e tranquilJidade puJJlica, de que tão injustamente se
achava privada, não hesitou um momento em annuir
áquella represenlação, mandando que fpssem )o~o trallsportados com todas as snas mumções e bagagens para
aquellc s:lio, o que etrectivamente se execulou na tarde
d.o mcsmo dia, sendo alli prompla.e regularmenle soc.corndos dos seus soldos, etapes e maIs vel,Clmentos.
« l'\ão baslou, porém, esta tão acel'l,lda, como prnde.ole mediu", para fazer socegar o animo daquella IrolJii
e chama-Ia aOS seus deveres. Dous dias dl'pois fez o l'e-
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rerido general A\'illez imprimir e publicar uma ordem do'
dia. e logo depois uma proclamação, que, sendo concebidas em lel'lllos stll11maUlenle o/Tensivos, despertou no
povo e tropa maior rancor e indignação.
" Hav 'ndo S, 1\. lh:al mandado dar baixa áquellas praças ela me.ma di~isão que l'IJa havião requerido, represenlárào o general e commandantes contra lal deliberação, drbai:-.o do prctexlo de que .ó puuião. CI' concedidas
em POI tugal, e mandalldo-Ihes S. A. J\cal estranhar sceramenle·a falta de execução uas Suas reacs ordens, não
só as não cumprirão, lllas insistirào nov,unenle por meio
dc oulra representação, na qual prolestavão uma apparenle obediencÍ<\ ús côrtes, a Sua ~lagestade c a S. A.
Real.
Expedia-se portaria ao brigadeiro Can'eli para fazcr
entrcl(nr as parelhas ue arlilharia munl<:da, que tinhãu
para alli lré!u'porlado, visto que lá só fazião uespeza, c a
(lU crj'io neccssarias para os excrr:icios das brigadas de
artilharia desla cone; não teve lambem execu ão esla
real ordem, e rcpresentárãu depois, tania soble a impossibilldallc dc os mandar, cumo exigiudo na mesma oceasião a approvação da nomeação que Unhão feito tio general Avillez para seu cOl1llllallllante em cllefe.
(I Esteó factos e oull'oS procediD1enlo~ augmenlúrão de
dia elll dia a indisposiçUo do povo e tropa, e lanlo recrescêrão as suas su-peitas, quanlO crão notodas- as tenlativas
com uppal'encias hostis, que alli entl'elinhão o principal
cuidado daquella tropa.
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insurgicta, . e suspender-lhe lodos dS fornecimentos até
que cumprão.as suas reaes ord,'n, ,
"A grande c essen"ial parle que o inlruso gelleral
A\lllez ,leve. em lodo este lrisle e espanloso aconlecimenlo, IUflUlndo de uma maneira a mais efficaz na relaxação dC-la lropa, c na rebeldia c sublevação, não é
posS1\'el descreViJr-se: seu espirilo inquieto e revoltoso
se llcsel:l'olveu ncstes ultimos trmpos ue uma maueira
inaudita.
" buas suggeslões, Scus conselhos e seus auxilios afast;'lIão aqu~lla trupa dos principias da hOllra, que OUlr'Ol'a
a carilctcnsavão, e SU<l decidida influencia nos animos dos
olIiciaeó os prer:ipilon D.O abysmo dc desordens e crimes
que lêm praLJcallo.
," Não sati,sfei.l? com a nom1laç;(o que dc scu molu-proP!'1O _se haVia lel~O de commiludante em chefe daqnella
dIu-ao, cm noto/'lo meno.cabo da ll'o-ilima autoridade lle
S. A, lIeal, jUlgou se aiuda l'cI'estldo cle mais pudel~s
para quanlils nOlllcuçõe, e li1edidas lhe pnrel:êrão bem,
" NOllleou conseguinlemente Um ajudante-general, um
quarlel-rne~lre-general c ajudantcs ele ordcns ; allicion e
levuu CU.~lSlgO ,p~l~a a outra balld" vurios officiaes que não
pCI:lenclao á dlllsao, c alli os empregou como lhe approul"e,
e /1ualllJente procedcu a um reCrutamenlo de voluntarios
que soubu chamar ao seu partido, conril'mando bem por
tod~s, estes laclos e pOl' úull'os, cuja ellllmcl'açillt seria
laslldlosa, a pouco I'antajosa idéa quc o PO\'o e tropa
sempre formou do seu caracter.
" Dev,o tambem meur!onar que S, A neal, plenamenle
(( Forão, pois, seus planos, ou pelo menos llverão todo c?nvoncldo ,por lactos reHorados que a dil'isão júmais pôo cuidado de o espalllar o fazê-lo persuadir, o de se apo- na em pratIca u que sc JlJ!' havia detel'lllinaclo a respeito
derarem das fortalezas de San la-Cruz e Pico, que defen- do seu emlJarq~e e regI e,so para P 'J tugaI, sem que se
dem a entrada dcsta b,lna, para sc fazercm alli fortcs e adoptassem meuldas \ oactivas re olveu mandar estacioesperar a chegada da expedic:ão, afim de que. convocan- Ilar no iUlenor do paiz, na banda de além, uma força resrIu-a ao sel! partido, podes,elll insisislir na sua pl'elJlcdi- pCllal'cl, composta de twpa de linha e milicias das difTetalla CIDpl'eZa, e sendo i to prcvenido e acautelado por rentes ai mas, IM'a, niJ.o s6 pôr a coberto os seus halJimeio dc um rcspeilavelrcfol ço, com que forão gual'l1eci- tantes de qualquer aggressão quc contra elles intentasse
das aquellas fortalczas, concebêrãJ o outro projeclo de se aquella lropa III~urgllla, mas tambem em ullimo recul"o
entranharem pelo interior do p:dz, e para csse crl'eilo fi- pam a faze~' embarcar por I'ia de força, com:iderada c mo
zerão cxploral' por seus orficiaes tollas as cstradas e sitias rebddc e loraólda, mandando scmclhdnte approximar- e
do interior, pl'ucurando as po içõc: que Ihcs erilo mais ao SitIO em qnl: se achava aquartelada uma f" ..gala e uma
favoral'eis para os scus Í11lenlos.
~orveta,de gueJ ra, e LJ'I~S lanCllas al'lilll;ldas, para o mesmo
« Taes, c tão continuados indicios dc lJoslilidades o hm dc JazerclU respeltur as uas reae: ordens.
aggressão, tia parte daquella tropa, o· desejos que mani- , « Igualmentc. me cumpre referir nesta occa ião qu",
reslavão os scus soluados de eírectnal'em um saque, e a Jul~ando-se 1I1dlspensavel clJamar a esla província uma
dcelarada insubordinação c fulla dc rcspeito ás ordcns UlaIOI, !orça de trupas, tanto para u finl de fazer respeitar
S. A. neal, chegando ao escandaloso excesso de lasgarem a legitIma autondade, cOPJo para promover a trauquillina prescnça dos soldados as rchu;ões, quc por ordem do llade e segurança publica no estad~l convulsivo em que se
Illcsmo Senhor se Ihcs ha\ião dado, inlimando-lhes e fa- acha esta cidade pelo facto de ler a Ir0pa elc PoI'lugal pel,endo-os persuadir que laes haixas não linhão validadc gildo cm almas com lins sinistros.
"Dirigio S. A. Heal cartas réai'l aos aovemos provialguma, e que orão em ludo scmelhante ás quc Junot halia dado em POllugal, não podião dcixar de oe0upar a sorios das prOlÍucias de S. I'al~O- c ~111~\S'Geraes, eximais seria allenção de A. neal, t1l"ocurando pôr lermo gllldo Ulll al~xilio de tr8pa~ segundo perlllitlissem as suas
a laes desordens c principlos de anarchia, de que uma ~Irculuslanclas, Em (:oosequellcia disto a provincia de
conseqllencia infallivel era a guel'l'a cilil.
::i. Paulo, CUll1 o ~eu costumado patrioli mo. amor peJo
" Para conseguir, pois, tãu salldavel o ucsejado fim I'e. bem gcral da nação, não perdeu um IJlOmellLO em íaze~
sulveu S, A. !leal, depois de ter ouvido o conóelho de UJarchar Uma diVisão cid 1.100 IlJll1cnS; que deve aquI
pessoas dontas, e zelosa do uem geral da uação e da chegar llCntro de poucos dias.
lranquillidade publica, que a referida Jivbão fos e quanlo
Pejos impre. o~ e cOiJias iuclusas de loda a corres
antes trillJSflort~d~ para Lisboa, com a S~:I anilharia, pc- . pundcncia. que tem haVidO desdc o dia 1:l llo mez, pastr~~!Jos ..e /llUmjOeS de guerra, nos navIOS, qlle para ~s e sadQ ,olJre este impoTtanle objecto, c que tranSll1lll? a
efiello Ja se achao promplos., ,sen~o fU!'L1cC:lda das come- V. Ex, para serem presentcs a -na ~Ii\ge~tad(', llc~ra u
elor,. s ue cm!.JlIl'que 'gratlflcaçao, quc .ao do f'OSLUme me mo .-;enhor inteirado!le lUdo qnanto tem occorfldo a
assim como uo seus soldos e llIais ven<:Ímentos.
sellJellJaule re:peito.
li l'ara esse e/Teilo se expedio a necessaria portaria ao
"Deu guarde a Y, Ex, Pa!, cio du [lio de Janciro, em
brigadeilo Cancli no dia 30, deelarando->c que era indi - 3 de Fevereiro de 1 2:l.-Joaquim de 01,\ l'ira Alvares, ,)
pensavcl ao socego C Ir<luquiUidacle jllllJ!ica que aquclla
divisão embarcas o nos dIas Ú. e 5 do corrente mel para
seguir viagem para Lishoa no dia G; e lendo S.' A. neal o PIlIXCIPB REGENTE NO OlA 17 DE FEVEREIRO PROCL.Ull
recebido no dia seguinte uma rl'pre entaçfto, contendo
AOS HABITANTES DO RIO DE !Al EIRO
allleaças alre\itlas, na qual pl'oelll'avão illudir mais esla
vez as reaes ordens, resolveu o mesmo en1Jol' dirigir,c O dia 15 do COlTeiJte é dio-nis,:illlo da nossa mais
lhes uma proclamação, que fui entreguc ao rcferido brigadeiro e mais commandant s no dia 'J u; mas, não lenllo jnsta exultação, e fará épOCa nos gloriosos fastos do BI:asiJ.
respondido cousa alguma, como lIclla se exigia, deliberou Ou nós encaremos os no-sos horizoutes dcsabalados
S. A. Real lançar mão dos ultimos rccursos,.mandando dos perversos, que OU.árão atLenlar ii tranquilidade deste
no dia 2 cortar toda a communicação com aquella Iropa pajz i ou consideremos. em silencio os fcli1.e resultados
(I
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da deputação que nelle leve lugar, enviada da aorifera e desle reino do Brasil, senão tambem a sulHersão do de
eentral capitania de Minas Geraes, confessamos que tudo Portugal e Algarves.
nos pal'ece digno das mais pingues hecatombes.
« Olhando-se, puis, para a no\'a forma dos governos
« Quanto á sahida rios inimigos da Irallquillidade pu- provisorios, adoptada com generalidade lIo de Pernambuco
hlica, qllem n1io considel'al'lt já na eonfusão r1cstes, já na para as mais provinoias, que n;lo estão felizmenle em ignaes
• presl za com que se aprOlllplou aqi.lella expedi iio, os pro- circumstancias, observa-se á primeira vi ,ta um systema
digio!'os recursos qne offereceu o patriotismo, excitado desorganisador, dividindo-nos e estahelecendo quatro
pelas ~lIais cisudas reflexões, e compensádo pela activi- autoridades independentes u(llas (la~ outras, que de nedade incrivel do jOl'en hel'oe, que nos rege? Felicitando eessidado se devem consitlerar em uma temivelluta pela
os no,;sos concidud1ios por este faustissimo acontecimenlo, iudependencia da sua crea~1io, é lIniea responsabilidade
objecto rle publico re~ozijo, passamos a comtemplar o (Is cÔl'tes, donde resultará uma guerra intestina entre todas
pUIUpOSII apparato com que a capitania de i\lioas-Geraes elias pelo con(]licto de jUI'isdicções, sr.m que o POI'O aehe
t"~z presentes os sens nobres e fieis sentimentos no faus- apoio em.alguma para segui'ança individual e de proprieli'simo memorado dia.
•
dade ; qUallto mais que os gelleraes encarregados do goII A enfermidade do vice-presidente dogol'eroo rlaquella
"erno das armas senão novos proconsules e colossos 80
capitania, e depois os serios cuidados qúe ol'cupáraõ o nosso despotismo, que supplantcm sem remedio os direitos do
digni si mo Regellle, desde que "ebentúraõ os fat'Ll'S eITeitos cidaclão, 'que inutilmente procurará SOCCOITO Das cÔrte
ria insubordinnç1ío, demor{lrão este acto patriolico, até atl'aves de duas mil leguas, sendo tíl lvéz aotes reduzido
que, assignalado o mellcionado dia, e habitando o refel'Ído a pó pela força armada á disposiç1io de um prepotente,
vice-presidente :I uasi na extremidade da rua da Cadêa, ainda favorecido com uma gratificação mensal.
orllêÍriio ricamente as suas, casas os habitantes da mesma,
« E supposto, augusto Senuor, seja esta nova fórma de
pOI' onde deveria transilar para O ~aço desde a sua habi- governo provisoriamente inclllrada, todavia os males que
taç1io, onde se ajuntáriío os mineiros aqui residentes, tanlo delles se esper1io são tão rupidos e graves, que exigem
empregados publicos, como estahelec'idos em commercio, promplo remedio, sendo mais IJrudentr. e necessario preagricultura, e corpos militares de uma outra e linha, para veni-Ios que cura-los, accrescendo lambem pela sua exeI\eompanharem a depulaçaõ; lambem concorreu o senado cução o grande lUal de rivalidaue de cada um dos goverda caInam COIl1 os jni'les all1lolacés e homens da gover- nos pela extens1io de poderes dos ditos proconsules, que
arbitrariamg,nte fOl'maráõ Estados em Estado, sendo aiuda
nança,
. se de lllilOS dadas tentarem· abusar do sagrac1o vinmaIOr
" Ao meio·dia (ho.ra assignaladn), entrou a deputaç1io culo do juramento de lidelidade contra ó art. 19 das base,
pelo paço, e lauto alll, como pela rua, por onde transitou, da constituição.
II O outro, cm que se determina que V. A. Realrehal'ia grande concnrso de gente. Chegando a deputação
ú sala dos Tndescos, appareceu o Excellentissimo ministro gresse quanto antes para Portugal, e que passe a viajar
e seoretario de estado dos negocio..s do reino José Bonifacio incognito ás l"ôrtes e reinos de lJespanha, França e Inde A11l1rada .e Silva, e publicou que S. A. Real ordenúra que glaterra, sendo acompanhado do de pessoas dotadas de
entrasse a deputação. a qual entrou para a sala da au- luzes. virtudes e adhes1io ao systema constitucional, conr1iencia, onde tendo a honra de ser recebida por S. A. Real, ,sidel'llnclo-se a continuação da residencia de V. A. Real
leu o vice·presidente o eloquente discurso, que abaixo nesta côrte não só desneccssaria, mas até indecorosa á
transcreveremos, o qual foi benignamente acolhido por sua (l!la gerarchia, oITerece uma nova prova do systema
S. A. H. o Principe Regente, <;ne deu a mão a beijar ao desorganisador, roubando-nos a esperança de lerIllos em
dilO vice-presidente, c aos mais que o accompanh{lI'aõ, V. A. Beal um centro commnm da uniilo das provincias
incluindo-se neste uumero onze depu lados nomeado para deste reino, para onde devem confluir todos os raios do
as cÔrles pela provincia de Minas-Gemes, que se achav1io circulo deste edi/icio politico, e é sobremaneira offensivo
já aqui reunidos..
á a!la grandeza e gêrarchia de V. A. Real, e aos habitan« A' noite houve illuminação geral e espontanea em tes deste reino, tanto li or não ser devidamente apreciada
siglla\ do publico regozijo; c desta sorte se prestará sempre a preeminencia da augusla pessoa de V. A. Real, como
voluntario e a~egre o povo do nio de Jaueiro a applaudir tambem por considerar-se o Brasil reeolonisado, e por
todos os aclos de gern\ inleresse para o Brasil, e demons- isso indigno de possuir em seu seio o herdeiro do throno.
(l'aUvos da fiel aclhesão, e respeito ao nosso dignissimo
« Sobre os fundamentos ex pendidos ainda se manifesl\egente. "
tflO oLitros igualmente dignos de atlenção. Se a nação
porlugueza é livre e independente, e se fórma de todos os
purtuguezes de ambos os hcmispherios, como então podelJiscu)'so,
mos nós ser palrimonio de Po I'l ligai , sem offensa dos
arts 16 e 20 das bases da constituic.ão?
li Cumo, e com que autoridade: se tem decidido dos
« Senhor.-Logo que se fizerão publicos os decretos
das côrtes de 2!) de Setembro do 1111110 passado sobre a nossos direitos e destino~ sem assisteucia dos nossos renova fórma dos gOl'erDos provisorios, e a da retirada de presentantes? Não está o Brasil emancipado, e n1io é um
V. ti. Hea\ deste reino do Brasil pura o de PO!'lugal, rói reino a quem competem suas legaes nltribuições ? ComO
tal a commoçaõ do povo e go\'elno da proviQcia de Afi- redm.i-Io despoticamenle a uma uesprezivel colonia, priuas-Geraes, que julgárflo ter a hydra do despolismo er- vando-o da auglista presença de V. A. Real, extinctos
guido o seu coito para os reduzir a peior estado do que seus tribunaes para crescer a desgraça na razão lia dis.
llquelte de que acabav1io de sahir pelos aclos da venturosa tancia?
« Não será de maior necessidade que formemos llma só
regeneração politica, garnntida pela iostallacão das cürtes
geraes extl'aordinarias em Lisboa; e tomai,do o governo familia com vinculos indissoluveis, e que sejão iguaes e
em consideração o eslado de desgosto em que todos se tambem iudissolu veis os .nossos 'direitos? Nós eslamos
achav;",o, e as funestas conseqllencias, que desgraçada- bem seguros delles; con hecemos os nossos recursos, a
mente resul~arião da exccl.lkão daqueltes decretos, pro· nossa posição, e nilo ignoramos o estado de Portugal...
poz-se a enviar-me a esta côrte para ser o orerão de com- Por venlura ignorão as cõrtes que os argumentos produmunicção dos sentimento que os anirn1io a "procurar na zidos em o manifesto de/15 de Dezembro de 1820 podem
augusta presença de V. A. neal o remedio a tantos males. sei' returquidos em Leneficio da nossa causa? Quem hoje
deseonhece que as doces e Iisougeiras expressôes da pro« l'\ão é possivel, Senhor, acreditar-se que o grande
clamação
uel 13 de Junho de 1821 são dolosas e insijjem da nossa regeneraç1iu politica, tuntas vezes, e por
tantos modos manifestado ao mundo inteiro, se lornasse diosas?
« !lcaso ignora-se que em o soberano cõngresso se teem umn esperança ephemera e ilJu,oria, que nlurchasse
em (]orl Desgraçadamente assim acontece pelos novos nhão nvaliado Ião (louco os conhecimentos dos brasileiprincipios estabelecidos, no todo contrarios ao bem da rus até ao ponto de dizer um dus seus deputados que
ordem social. com os quaes uito só se ameaça n ruína totál c\uvidava houvesse entre os mais instruidos quem sou-
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besse o que era constituição,,~ affirmar outro em sua
.pa 'abolas que é reino unirlo ao de POl'lugal sómente na
appul'encia, não sendo mais que lima miserrillla colonia.
(tonde 11Ie lem vinde Seljl(lre lIIúl e nllnca bem?
\I Que p.. l'adoxo 1 Só a provincia de Minas-Geraes desde
o) anno àc 1700 até 1819 tem, pelo calculo da- quatro cu·
sas de flJndi~.ão, produzido 553 milhões e meio de ouro,
que pellas se fundio, não entrundo em linha de conta o
valor dos.diamanles, pedras preciosas e o rendimcnto de
outras muitas collectas.
« Não fica, pois, daro qual seja a marcha do soberano
songre 50? Dever-se-hão cumprir os d{)us decretos em
que se acha trâ~ada a nossa escravidãu, recebendo pOl'
excesso da hoa fé nós mesmos as algemas e gl'Ílh~s?
ão por certo; estamos já promptos a defender os nossos
direitos, e a del'ramar a ullima gotLa de sangnc pela nos a
liberdade: se Purtugal é a patria de heroes tillUbem o
.Brasil o deve ser e tem sido, segundo mostra a historia
]Jl'IIsilieose.
~( A nossa causa é sanla e justa; o céo a protcgerá. Nós
untdos aos nossos briosos paulistas, nossos conjunctos
em sangue, amizade, costumes e bravura, nada temos a
temer, cooperando de accordo com as mais provincias
unidas, igualmente disLincIas em valor e sentimentos.
« Queim, pOltanto, V. A. Real acolher benignamente a
nossa representação, conservando-se enlre nós como ceotI'O commum de união, rcvestido do podcr executivo para
Oexercei' constitucionalmente sobre as provincias unidas,
com assistencia de dous conselheiros por cada uma dellas,
nomeados por meio de eleições legaes, e amoviveis pelo
povo se não desempenharem os seus deveres, além da
respoósabilidade em que ficão constituidos, conservando-se os govemos provisol'ios em seu exercicio regular,
até que as cÔl'tes, moderando a acceleração de suas decisões,. providenciem legalmente, como é de esperar, o que
fôr Justo e tle razão, menos sobre o regresso de V. A.
Real, jámais deixará de ser o centro commum de união e
do poder executivo Deste reino, para que entre nós se ce·
lebl'e~ cÕrtes legislativas, e se forme o system:t das leis
cspec~aes e adequadas ao mesmo, e tenha cada provincia
em SI todos os tribunaes competentes e indispensaveis a
commodo de seus habitantes.
Desta fórma, augusto Senhor, será V. A. neal o nosso
numen tutelar, que faça desviar de nós o quadro dos boI'r~res da 11 nal'chia, e dos desastrosos males que nos esperao, a exemplo da America l:Iespanhola, fazendo·se creUOI' d~ 00 so eterno reconhecimento e das bençãos da
postcl'ldade, sendo, finalmente, v, A. Real a gloria e ilrFlam~oto desle vasto e riquissimo r!:ino do .Brasil.-c} viee·
preSidente do governo de Minas-Geraes encarrcgado da
deputação, José Teixeira da Fonceca Vasconcellos. Jl
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u Não é só com as armas tintas de sangue e em campos jllncados de cadaveres que se alcança honrada fama:
com a vossa judiciosa modera~ão e segura confiança em
meus pateroaes clJidado~ e ordens do gOl'el'llo foi lI1?is
bello J} houros!> o vosso trll1mpho, do que se o con <,gm seis em combatcs, ainda com assigllalada derrota dos
inimigos.
«( Se elles recusárào algnm lempo, pcr destemperadas
idéas e estolida rebeldia, respeitar meus mandados, II
vossa heroi~a resolução de IlIorrel' pela causa da justiça
os fez arrependidos volLar aos seus deyeres e o bem ))Ier.ioso da paz recuperou-se com a ventllra de não se cmpregar o lJoJ'ril'elrecurso de sanguinolentas pelrjas entre concidadãos, de que resu1Laria a deploravel desgraça
dc vêr propriedades arruinadas, campos talados, e infelizes esposas e fllhos chorando indigentes, eIU misera
viuvez e orphanuade, a perda de seus maJ'idos e pais.
« Restituidos agora a vossas habitações e resper.l.ivos
destinos, repassai na memoria para vossa propria li~ão
este triste, bem que passageiro, exemplo das fatacs COI1sequencias da insubordinação e desobediencia, que, levando o cidadão de erro em eITO, o ciJegão em breve ao
ullimo periodo da iniquidade, a olhar COIIl indin'ereoc;a
para é.S desgraças do Estado, e alé a regosijar-se com
eHas.
II Conservai desvelados (lS generosos sentimentos com
que acabais de ganhar o honroso titulo de hellemel'itos da
patria; praticai as virtudes sociaes que requer o sy tema
constitucional, e confiai que assim cOlJlo me visteis ineansavel e constante no proposito de afaslal' para longe os
germens da discordia .civil, sem o sacriJicio das vossas
vidas, ii que o meu coração não podia accommodar-se,
sempre tereis em mim o guarda vigilante de vossos sagrados direitos, e o proleetor zeloso de vossas justas Tep~-esentações ~ interesses, pyomovendo incessante e soliclto a prospel'ldade do Brasil, de que depende cS5en'}ialmente a ventura do reino unido. Rio de Janeiro, em17
de Fevereiro de 1.822.--Principc Regente. )}

MORTE DO PR1NCIPE DA BEIRA D, JoÃo NO DIA
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Proclamação,

o

Principe D. João, filho d SS. AA. RR, o Sr.
D: Pedro .de Alcanlal',a e da. Sr-a. D. Mal'ia Leopoldina, archiduql1eza rl 1\.ustl'la, eslava constipado
quando pat'tio para a fazenda de Santa-Cruz, por
occasião da revolla da divisão auxiJiadol'a.
A mudauça de temperaLura e a viagem feita ii
pressa, pela alta noite, lhe aggl'a vou o rual, causando-lhe a morte. O Sr. D. Pedro, sentindo muitissimo a morle de seu filho, muitas '(czes dizia que
Jorge de Avillez era o assassino do PrlOcipe
D. João.
No dia i i de Março, ás 3 horas da tarde, de 1822
nasceu-lhe uma menina, e lhe pôz o nome de ]anuuria, em contemplação ao Rio de Jüneiro; o
mesmo fe.z á -outra filha que lhe nasceu a 17 de Fevereiro de 1823, que lbe pôz o nome de Paula MClriana, em atLenção á provincia . de S. Paulo e
Minas(*).
A Gazeta do Rio, no supplemenlo n. 21 de 16 de
Fevereiro de 1822, dando conta dos acontecimentos
desse!'; dias, disse:

\( Habitantes e tropas desta c,ipilal e provincia !-Desobcdiencias criminosas e insuhonlinação inesperada em
;;uel'l'eiros, que por seu vlllor experimentado em beneficio
da nação e do Estado se fizcrão credores da estima de
compatriotas e estrangeiros, nllerál'ão a vossa feliz tranquiJIidade, semeárão desconfianças, e arm,lrão por fim
\'ilSSOS braços para defender direitos ameaçados e fazer
l'espeiLal' a minha legitima autoridade.
_ «( Âbandonando pelo bem pubico os vossos particulares
lDteresses, e despl'enjeudo-vos dos laços que mais estreitamente ligão o coração do homem, largastes alegres e
pl'omptos fllmilias e domicilios para afrontar a morte, SI)
preciso fosse, na luta que parccia inevitavel pelo obstinado orgulho de alguns facciosos ingl'atos ao paiz que
generoso os hospedám, e surdos á voz da razão e do
dever.
II Compromeltidos com o puhlicQ em a Gazeta n. i8 a
« Sem esta rapi,la decisão de vontade e denodada pre- darmos a narração circumstanciada do que se passou e
sença de animo (quando talvez elles contavão só com perplexidades e temores). Eu teria visto com viva maguor
frustrados todos os meus votos a favor da humanidade,
?ccesa a guerra civil, e victimas de seus horrores povos
(') 1\ Prineeza D. Paula Marianna falleceu a i6 de JalIlnoeentes que anhelão viver livres e tranquillos de- neiro de 1833, e se acha sepullacla BO cLlllvento da .Ajuda
baixo do imperio das leis.
do Rio de JaÍleirú.
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fez no entel"/'amento do Sereníssimo SI'. D. João, Príncipe
da BeiJ'a, vamos satisfazer esle OOIlOSO dever. renovando
a infanda dóI' qne n tri te aconlerimenln darJlH'lIa prematura mol'te cansou lias ternis. imos coraçõe de seus
augustos pais, o ue tl,do o povo de l;l Cbl~lc, que lílmanha
parle lomO\1 naquelle infauslo uecesso.
«·Jei observámos que df'poi ue se lecolher a rsla cõrle
<l llusO'llslissima Sra. Princeza neal 'ja fazendõl de _ nla·
CI'tI'!., ~om toda a sua real famili;l, o que lel'e lugar em 1.9
de Janeiro, se couheceu a alleraçiio que o Inovimenlo e
.mai, accidenles da jornada causflra no e<lado I'alntndlllario do Principe da Beirn. E' desnccessario repetirmos a
diligencia, a assiduidade e esmcro com que fôm lralado
na ilxaltação da sua enfermidade.
cc Outro qualquer, que não fOra um PI'Í.l1cipe, ilel'deiro
presulllptLvo da alta dign~dade .do supremo ch.efe do poder
executil'o do va~to lmperlO lusllallo, mereeena a seus ext remoso pais illlmen 03 cuidado~, quanto ruais aqudle
cuja exislencia esta\'a de certo wodo ligada com a forlnna
du pOI'OS, qur. ilmlio com predilecção a casa real de Brilgauça, e qlle no meio das justificadas cat~sas COIl.1 que se
abalançárllo. (I' proclal11.a, a sna rcpencraçao poltllCa s~ se
pl'opnzerão con. el'v,lr lnlaclos e IIll1balavels <.I0dS UOIC(,S
principios fundameutaes de seu cuito religioso e respeito
poliilCO: a religião catholica capo 10licM romana e. a augusla dynaslia da cas(l l'einanle.
« S. A. o Prineipe Real fez qnanto estava ao seu alcunce, C0l110 pai e como regenLe, pal'll con ervar a si e
aos pov.)S que o itlalatrão este precioso dep,) ilo confiado
a seus desvellos ; Illas nada foi bastante para Oconsrguil',
e o .príncipe D. João leve de seguir a sorLe dos Theotlosias, Josés, Antonios e anIl'O principes, como se e livera
e'criplo no livro dos destinos qne os primogenilos de
J3raganç.:J. n~o eOlpnnh(lriflO o sceptro lusitano!
,( Logo qne S. A. Real soube do f,t1lecimenlo de sen caro
filho, obre o corpo do qual já moribundo pouco antes
derramúm immensas lagrimas, n10 podeado soO'rer os
golpe continuados de uma dôr que mais'se exacerbava
com a presença do objeclo mallogrado da sua ternu ra, e
com as uisposições que se lomavão para o perder de vista
para sempre, com pl'udenlbsimo acerto resolveu passar-se
com a real familia pal'a a sua qllinta da Ponla do Cajú,
ordenando qu . servisse d morJolllll-mór o ministro e secretario de Eslado dos n<:gocios do reiuo e estrangeiros
o Il\m. e EXIlJ. .Tosá Boniracio úe .\nclrada e Sill-a, de camUl'ista guarda do corpo o veador o 11Im. c Exm, D. Franciseo de Souza Coulinho, e de porteiro da camara o
guarda-rollpa [limo João José de l\ndl'ada PinLo, e que
ludo se praticasse com a decencia e forlllalidades usuelas
ulU Laes actos.

cc Na lampa do caixão de chumbo se. achava aberta e~t,1.
inseri rt:ão lalina :
R. C.
J(j(tnnes Carolus, Re?'mdCl' Pril1cr';s
Petri 8rosilire Regentis
AJarireqlle Leopoldinl2 Auslrir.r lJrimarire dlleis
Filitls
J{junnis V I, Portugal ire, Brasil ia? Algorbior11tl1'
qu' 1'egis
Nepos
Fluminense eivilate pTremolw'8
Obiit
Pridie nonas Februarii

A. D. lIfDGCCXXIJ

que em \'ulgar' quer dizer:
Aqui se acha collolX/ do
D. João Carlos, Principe da Beira
Filho
de D. Pedj'o, Príncipe Regente do Brasil
e de D. Mafia Leopoldina, .a.}'chidl1quó::a d'.4l1stria
Nel9
de D. João l'I, l'ei de PQ1'lugal, Bmsil
e A1aal't'es
n qual tal/ceeI' prclllalu1'amellie
nCl cl:dade do Ilio de Jalleil'o
aos 4 de Fevel'eil'o do all110 do Senhor
de i822.

«( Este mesmo cllixZío foi mellido o'outro forrado de
velludo carmezim. lodo agalloado de ouro, fechado com
duas fechadnra'i, cujas chaves o c•.'lInarista guarda do
COl'pO entregou ao mordomo-mór. Então se collocou em
o pou o, preparado para iss.D em uma das salas do paco
rica e completamente adereçada, sendo logo coberto'o
caixão pelo reposteiro-mór com nm panno de tela encarnado, bordado de ouro, ficando desde já a velar o corpo
do Príncipe seis IUOços da cilmara.
.
« Sel'ifLO 8 ho,ras, ou ponco m(lis, qllando O porteiro da
camara pegou na urna em que se linhão lançado aa viscr'ras rxtrahidas das cavÍ\lades que se embalSllmál'ão, que
e acha\'a c(lbel'la de seda cal'lnezim, e sendo acompanllí:do de mocas da camara eom tochas accesas, HS foi
pôr em lima' berlinda que se a,'hava pl'ompta, a qual,
inelo puxada a 6, a conduzia á igrrja ele Santo Antonio,
indo allnmiada por 8 archotes de c~ra que levavãn a caI'al' outros tantos moç,os de estribeira, precedida de um
piquete de cava!Jaria e seguida por lima companhia da
Illesma arma rle c:lpitTIO, tenenLe e alferes
(( A's 1.0 hol'<\s d noile os Exms, cónde da Louzã, que
(( No dia·5 do correnll' 24 horas depois do fallecÍlTIOnto servia de eslribeirÜ-l1lór, O. Francisco i\lalll'icio de Souza
de Sua .AI~eza, lhe ~oi f"iLa pelos cil:urgiões da re~l ca,mara Cou linho, qne ~el'\'io de capitão de guarda: José Bonifaa o~el~çao da ex.tJacc:ão das Vlscelas para poder seI -;m- ci de Andl'ada e
ilva, que servio ne mordomo-mór, o
b~ls'ln1<ldo na fÓll1la do cos~ame, o qne, s~nd? concIUl~o, conde de Palma, D, João Cal'los de Souza Coutinho e
fOI :-ollocado.o C~!'~o rio PrllIclpe pelo "lIma~'.ISIa.I,elel'ldO D. ~Ianof'l de Portugal e Ca 11'0, pegárão nas I'lrgolas do
s~ble o eu lello, lIcamenL:- a~!11lido, sen:lo pllmr~ll~n~eonl? caixão que o reposteiro-mór havia de~cobel'to, dando o
. olna~lo. com os \eS~ldos l~lOPIJOS, e mudado o I ItO p,ll~ ,I panno ao gualoda-tapeçal'ias, e njlldados de reposteiros e
sal~ d~,llUada das ,e. talua~.~ ~la q~lal se acl~nva 11111 appa.la-I allunliados por moçQs da Camarl.l, \'estidos de segunda
dOI coberlo .. c1~ \ellu~o C,l1~eZlm, e s~hle. esle, e~ IJ<ln~ gala, o forno acc01lltnodar ehl outra berlinda, onde foi de
que.ta ~e pI dt,l, ~rdl.to S:IS v:las, II es '~ cada lado .úe novo coberto, com o dito repo,teiro, o que feito se diriuma Cll~Z do, me,mo, n:et,tl po,ta no cent!? .rl~llas, al~1I1 gio lurfo' ao paço da cidade, caminbando nesta ordem:
r\~ qual.lo gl~n~es \el."8, que, em loehellos t.lmbem .Le adiante marchava uma guarda de cayaHaria; 2i-moços da
pi ala, ClrCUmeaV<1O o leIto.
e tribeira a ca\'allo com archotes de cêra fazião alas ao
« Nes'e dia, pela uma hora da tarde, COUCOl'l'CU ao coche, que era immediatamente. eguido pelas seges do
p, ço da Bo;,-Vista toda a CÔI te e criados da caso, vestidos cilll1arista e gu:mla-rotlpa do Principe, e fechava todo o
de segunda gala, tl'ibunae~ e mais pessoas das classes corlejo dous esquadrões de cavullaria.
q1ais dislinclas da sociedade, ao IrlJija-mão de despedida,
(( Chegado que foi ao paço da cidade o I'epasteiro· mór
e para. cujo fim Linhão sido avisados eompctentemente, o desr:obrio o eaixão, e as mesmas pes~oas que o accommoqual então . c elrectuou, e finda esl'<l celemnnia o cama- dárão no coche o tirál'ão dellr, e subindo acompanhado de
I'Ista de Sua Alteza e mais lldal~o" que alli se achayão moços da camal'a, com toclHiS accesas, o colJocúl'ão em
accommodárão o real r.:ada ver em nm caixftO forrado ue um pouso elevado sohre tres degráos, coberte tudo de \'eseda branca, com coxim e nlmofadas da mesma seda e lurl0 carmezim, agaloado de ouro fino, que se Linha pl'ecór; e, fe1llillc1o que foi, se introduzio em outro r.:aixão de parado na sala chamalla dos relogios, armada de uamasco
chumbo, que foi soldado pelas junctlll':lS da tampa, to- carlllezim com sanefas de velndo, e cuja ar'mação conlinlando-s~-assento anleriormente das parlic'llaridades I'e- nual'a desde a diLa sala alé á porta da l'ua.
lativa~ ao modo com qne ia vestido e collocado.
I( Nesla sala, á excepção do dito pouso, lIada mais e§-
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tava que um apparador coberto de veludo carmezlm com
« Posto o caixão no primeiro pouso pelos' irmãos-da
uma cruz e bancada de prata, com velas accesas, assim miserieordia, os capellães filerão a encommendacflO, cncomo quatro castiçaleiras do mesmo metal, com tochas ·p;tulando o seu presidente. Logo os fidalgos pegárão do
nos angulos do pouso, e entre as duas dos pés, no degráo caixão e o pozerão no segundo pouso, e sahindo os pasuperior, estava 11m coxim de veludo carmezim agaloado dres de Santo Antonio, alli fizerão a sua encommendacão,
de ouro, com uma corôa rasi\. em cima.
acabada a qual se retiràrão; passando o caixão pUÍ'a o
. « O caixão alli posto foi guardado pelo camarista e lcrr.eiro pouso sahio á capella real, que presidida gelo
guarda-roupa, cuja ausencia era supprida por moços da Exm. bispo capellão-mór fez a ultima encommendacão,
camara, que por turnos continuárão a assistencia até á~ acabada a qual os fidafgos pegárão do caixão e o éon4 horas da fé.rde do dia seguinte.
dUí\irão ao pouso, em o- qual o Exm. Caetano Pinto de
« Foi então que começárão a vir as freguezias e com- Miranda Montenegro, que servio neste caso de secretario
munidades fazer as suas encommendações, para o quc na dc Estado dos negocios do reino, r.om o olicial-maior da
sala proxima se armou uma credencia eeclesia ticâ coberta secretaria, lêu o termo que o li:xm. mordomo-mór assigde branco, em que estava capa de asperges, estola, livro, nou com o Exm. camarista e mais testemunhas, que fôrão
caldeirinha, naveta e dous ciriaes, para servir a cada um os que tinhão pegado nas argolas, e tambem o guardião
dos que presidissem ás encommelldações, assistindo a do com'ento, a quem o Exm. mordomo-mór entregou
esta acção dous mestres de ceremonias da capella real.
uma chave, c logo os mesmos fidalgos pegárão do caIXão
« Tendo acabado todas as encommendações ao sol e o forão collocar no pouso que estava preparado na caposto, veio a capella real, presidida do monsenhor mais pella do claustl"O para ullimo deposito, e então o reposantigo, com estola, e chegando à ante-camara S. R. alli teiro-mór o cobrio com o panno que recebeu do guardase I'aramentou com pluvial c milra, e entrando dentro tapeçarias, e o moço da camara, a quem se linha encom·
fez a ultima encommendação, e sahindo se foi postal' no mend~do o levar a corôa para o coche, lira-Ia deUe e pô·la
lugar em que havia' de ir no acompanhamento. A este ,em cada um dos pousos, a collocou neste ulUmo, em
tempo o Exm. José Bonifacio de Andrada, que, corno fica cima do panno, terminando todo este aclo com as cosludito, fOra nomeado mordomo-mór para aquella funcção, madas de~cargas de mosquetarias. II
já linha dado as ordens para se pOrem em marcha.
« Seis porteiros da r.ana, com ella nas mãos, abrião o
caminho, sendo precedidos de um piquete de <'avaliaria; NO DIA 9 DE MARÇO CHEGOU AO RIO DE JANEIRO A DIVISÃO
então se seguia o corregedor 1I0 crime da côrle e casa, e
DE FRANCISCO MAXIMILIANO DE SOUZA
logo depois delles os presidentes dos tribunaes, conselheiros e desembargadores do paço, que forão r.onvirlados
para esta acção; ião os titulos do lado direito, os officiaes
No dia 9 de Mart'o de t822 se avistou uma esda casa do Principe Regente do esquerdo, e no meio os
'i
officiae!1 que servião ao Sereníssimo defunto; logo se se- quadra composta de 7 velas, que se soube depois
guia a capella real com todas as gerarchias de que é com- .serem a náo D. João V1, commandada pelo chefe
posta; aLraz desta o Exm. mordomo-mór com sua insig- de divisão Francisco Maximiliano de Souza, acharnia na mão, ao qUill se sequia o coche com o corpo entre rua Conde de Peniche, Orestes e P1'inceza Real, e os
os moços da camara, a pe, com suas tochas accesas, e ao transportes Phenix e Sete de Ma1'ço, conduzindo um
lado destes a ala dos archeiros, e por fóra deUes os mo- bat.:uhào do 3° regimento de infantaria de Portuços da estribeira com archotes.
I
t
t
d
.
t
..
(\ ALraz do coche, junto á roda direita, ia o Exm. conde ga, e ou 1'0 orman o um regImen o provlsorlO,
ua Louzã, como estribeiro-mór, e um pouco atraz, da commandado pelo cOI'onel Antonio Joaquim Roparte esquerda, o Exm. capitão da guarda dos archeiros sado, e uma brigada de artilharia, \lma companhia
que de uma e oulra banda fazião ala, que fechavão com de conductores, formando ao todo perto de 1.200
ti tenente, sendo o estribeiro-menor quem adiante go- homens.
S. A. Real enviou o coronel Luiz Pereira da Noveroava a cavalgata do acompanhamento, que era mui
luzido, pois todos os grandes senhores vierão em sober.
bos cavallos bem ajaezados e acompanhados de ct'íados brega com uma portarIa do ministro da guerra para
ao freio e aos estribos, e com telizes no braço.
que os navios dessem fundo debaixo das baterias
« Atraz da guarda dos archeiros se seguia outro coche, das fortalezas da barra, e o commandanle da esquaem que um moço da camara tinha posto a corôa ; ião após dra viesse á presença de S. A. ReeI.
O cahique que conduzia o referido coronel, tendo
deste dous de respeito, e atraz do ultimo um esquadrão
de cavallaria.
contl'ario o vento e maré, descahio para o sul, e
« Assim, tendo a artilharia e fuzileiros dado as des'.:ar- n10 pôde atracar á náo, o que sendo visto pelo gogas por entre alas de soldados (lIentr'o das quaes tambem vernador da fortaleza de Santa-Cruz, mandou um
fazi1ío alas ai freguezias e communidades, e do mesmo
modo algumas ordens terceiras que quizerão render este oflicial em um eSlln.1er participar ao chefe de divisão
obsequio), se encaminhou o enterro do largo do Palacío commandante da esquadr'a que o coronel levava orá rua Direita, e desta, dirigindo-se pelas do OU"idor, Ou- dem para que fundeassem a náo e transportes, e
rives e da Ajuda, entrou nà de Santo Antonio, subindo a que elle governador tambem tinha de não os deixar
ladeira até á porta, aonde jl\ estava a irmandade da mi- entrar.
sericordia que alli esperava para receher o caixão das
mãos dos fidalgos; que o tinhão posto no coche, e tomanApenas foi disto informado o com mandante obedo-o eatão os irmãos da misericordia o conduzirão ao deceu promptamente, mandando dar fundo a náo e
primeiro pouso que se tinha preparado na igreja, que fazendo signal que o mesmo fizessem os outros naestava lindamente armada de carmezim e pavimentada vios. Chegando depois o capitão de fragata Joaquim
com ricas alcatifas, sendo das mesmas coberto todo o pa- José Pires em um escaleI' fez a mesma participação,
vimento desde a igreja até a capella do deposito.
e conduzio para terra o com mandante da esquadra
(I Na
igreja hay.ão qu~tro pouso~: um logo á entrada e o da força militar, os quaes, sendo apresentados
della, ou.u·o quasl n? melO, o terceJl'o denLro das grades a S. A. Real no paço da cidade, fizerão e assignárão
do cruzeiro e o ultimo ~o ~ado do evang~lho, com sete' o se"'uinte protesto:
mochos á roda. Os tres pl'lmelros pousos erao armados de
I:>
veludo 6 agaloados de ouro fino, com seus degrÍlos, ar- «Nós abaixo-assignados protestamos obedecer em tudo ás
dendo em torno deites varias tochas em ricas casliçalei- ordens que nos forem dirigidas por S. A. Real, pois tal é o
leiras; o quarto pouso era sem degnlos e só coberto de nosso dever, assim como de nada nos embaraçarmos e nem toveludo, tl da mesma sorte os mochos que estavão em marmos parte nas disposições do governo, salvo sendo-nos ortorno delle.
denado pelo mesmo augusto Senhor.
.
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cc Paço do Rio de Janeiro, 9 de ~Iarço de 1822.-fl'ancisco
Maximiliano de Souza. chefe de divi:ão, commandante da es·
quadra.-Antonio Joaquim Rosado, coronel do regimento provisorio. »

No dia seguinte enlrou a esquadra e fundeou
perlo da fortaleza de VilIegaillgnon. A fragata e
um 'transporte entrát'ão no dia i2.
Esta divisão, sabida de Lisboa, já linha eSlado
em Pernambuco, onde deixou o general José Corrêa de i\lello, nomeauo governador das armas
daquelIa provincia. A divisão tl'azia ordem de desembarcar lambem cm Pernamhuco o regimenlo
provisorio ou pat'te clf'l1e, se assim fosse requisitado pelo general José Maria de Moura, a quem
José Corl'êa de MelIo ia succeder no governo das
armas. Mas José Marill ne MOlll'a já alli se não
acb·ava.
POL' mais de uma vez u povo pernamhuc;mo bavia então reagido COotl'U o,; pOl'lugnezes pelas oITensas que destes Linha recebido em épocas recentes.
Em '1817 houve em Pernambuco um luxo de perseguição e de insullo/da parte dos POI'tuguezes contra
os brasileiros que entr;irão, ou mesmo que approvárão a revolução pernambucana daquelIe anJ;lo, de
que lalvez nào haja exemplo.
Antooio Carlos Hiheiro de' \.ndrada, atl'avessando
as ruas do Reci fe, preso e algemado, em mangas de
camisa e quasi descalço, foi \'Íctimu dos mais grosseiL'os e inqualificavcis insultos dll parte da canalha
portugueza. Chegou a lal pauLo a insolencia, que
de uma loja sa bio nm cai xeÍL'o_ com um galo morto,
e já em putrefacção, e deu com elle no rosto do
illustre prisioneiro(*).
Em uma destas reacções José Maria de Moura,
deixou-se possuir de um medo tal, que sem IlIula
mais consultar, fugia para bordo da corveta Activa,
onde fez levantar o ferro e sahir barra fóra, tal -lual
se achava.
.
A posição- de José Coi'rêa de MelJo ficou sendo
pOl' este acontecimento mais dil'ficultosa. Chegar a
gm paiz estranho, em uma crise tão grave, e não
aébãr uhi uma pessoa de confiança para o informar
sobre o estado das cousas, e ter ao mesmo lempo
de deliberar, é certamente uma posicão bem dil'ficil de resolver.
José Corrêll de 1\[e110 era por caractel' paciOco e
conlernporisador; não teve por isso difficuldade oe
se enlendel' a esle respeito C0111 a junla pI'Ovisoria
do governo da provincia. Decidio fiCai' e que a divisão continuasse o seu caminho.
Emt[llauto isto so passava em terra, a bordo da
não cOOlmnndante da divisão toruavjl-se a ddibel:ação de seguir para o Rio de Janeiro com a fOl'Ç'1
militar, ainda. quando o desernbal'que della fusse
requisitada em Pel'Oambuco. José Corrêa de Mello
e um ajudante de ordem forão as unicas pessoas
que viQràó á lerl'a.
José Corrêa de Me110, como pôde entender-se
com a junta provisol'ia do governo, não voltou mais
a bordo; o ajudante de ordens é que voltou

encal'l'egado de participar o que se havia passado
em terra eutre a junta provisoria e o general.
. Disse o Sr. conselheiro Dl'Ummolld que paI' es e
tp.mpo já elIe se achava em Peruambuco em sua
com missão, e como reconhecesse ser inconveniente
e conlrario aos interesses do Brasil que o regimeoto
pl'ovisorio de Portugal ficasse cm Pernambuco,
onde iguaes fo.rças portuguczas já alli exislião, conhecendo a Maximiliano, foi á não visila-lo, e em
conversa expôz o que havia aOm de o io[1uil'a seguil' sem perda. de tempo para o Rio de Janeiro,
com o Om de ahi chegai' anLes da sabida da divisãu
auxiliadora, e salvaI' com o seu auxilio a mesma divisão, o Principe e o ministerio, que eUe figurava
coactos.
As suas palavras produziJ'ào o etreito desejado no
animo de commanelaute. a quem elle deu uma
carta de recommendação pam José Bonifacio. No
Rio ele Janeil'o qualquer fOl'ça pOt'tngueza que apparecesse já não podiR causal' incommodo. O mesmo,
porém, não el'a de esperar aconLeces e em ou lra
qualquel' provincia, e a pl'udeucia aconselhava de
al'l'edar dellas tudo o que lhes podesse fazeI' mais
penoso o tl'iumi)ho da iudependellcia. Uma só vida
que se poupasse el'ajá uma glOl'ill pat'a a illdependencia do BI'asi1.
O Principc Regent.e e o ministro José Bonifacio
tl'atál'ào com fi ui to agasalho aos dous commalldantes da força portugueza, e ambos most.I'árão com
pala vras de cOl'tezia que o congl'esso portuguez esta va enganado a respeito do Bl'asil; e que pelos
seus actos ioconsiderados é que o Linba provocado
a fazer o que elle talvez não desejasse.
lO dia 9 o cbefe de esquadra l\Iaximili(lno e o
com mandante }l.osado recebêrão ordem de requisitarem tudo o que necessitassem para regressarem
á Lisboa. Do arsenal de marinha se lhe forneceu
amplamente tudo, e de melhor qualidade, do que
elles pedião.
A maior parte dos soldados do regimenlo peovisorio reqnel'êL'ão para ficar ao serviço do Brasil.
O PI'incipc Regente annuio a este pedido, e os
mandou distr'ibuir pelos diffm'entes corpos da gum'nit:.ãu da côrte. Alguns of(jciaes tambem pccTírão
p~m Ocar; mas o Pl'incipe inoelh'io os seus requerImentos.
Em carla, que esct'eveu a seu pai, diz que fIzera
isLo para evitai' que os officiaes viessem cot'rompel'
os soldados, e que estes, depois de concluido o
ten~po de serviço, fica vão sendo no paiz lavmdore::.
acllvos com que ganhavão muito. A divisão de
Francisco Maximiliano de Souza sabio em paz para
Lisboa no dia 2n de Mal'ço de 1822.
o PnJNCIPE RECENTE DA' CONTA DE TUDO A EL-nn SEU PSI

cc Rio de Janeiro. 14 de Março de 1822,

Meu pai e meu Sl'nhor.-Desde que a divisão auxiliadora
sabio tuefo ficou tranquillo. seguro e perfei\amente adhcrente a
Portugal, mas sempre ccnservando em si um grande rancor a
essas cilrtes, que tanto tem, segundo parece, buscado l\terrar o
(') Quando se consultar no futuro o monstruoso processo que Brasil, arrazar Portugal e entregar a nação li Providencia.
eu possuo, para se escrever com calma a historia da revolução
« Os brasileiros e eu somos constitucionaes, mas conslituciode 6 de Março de 1817, se vera os sof1timentos e resignação naes que buscamos honrar o soberano por obríl,lação dc subdidesses martyres da liberdade. Quanta tyrannia ou insolente tos e para nos honrarmos a nós; portanto a raIva é só a essas
(lespotismo. não sorrnlrão o~ presos ~e Pernprnbuco ~esdE!"o -facciosas côrtes-·e não ao systema de cCirtes deliberativas,
acto da pllsão até as enxovlas da classlCa cadea da Bahla ! EIS que-esse systema nasce com o homem que não tem alma de
I servil. e que aborrece o despotismo.
o pOI' que o povo de Pernambuco odêa os portuguezes.
c(

DAS CONSTITUIÇÕES

223

(( D9u parle a yossa Mageslade que Mpnlevidéo se quiz voo,
POUCO depois apresentou-se-lhe o capitão de fraJuntanamente uDlr ao .Brasil, de quem Já se conta parte comt J
.
J é P·· .
d
d
ponente desle vasto reino, segundo diz e affirma o Dr. D. Lu- &a a oaqUlm os . Jl es, com 01' ens voca~s e
cas José Obes, que é deputado da provincia. Este D. Lucas era S. A. Real, para vll'em os com mandantes a sua
manda~o as CÔrtes, levando estas iDstrucç~es:
.
presença. Assim cumprirào os chefes Maximiliano
« Ja representar nas CÔrtes a provlllcl.l. de MonteVldéo, e e Rosado entregando os officias que trazia.
(( saIba o que querem lá della j mas em primeiro lugar vá ao
S'
.' ..
(( Rio de Janeiro e faça t:Jdo o que o Príncipe llegente do
.. A. Re~l ordenou a MaxlII~ihano que entr;.asse
(( reino do Brasil, de quem esta provincía é parte componente, no dIa segumte e.. ancorasse Junto á fOl'taJe7./l da
« lhe mandar: se o mandar ficar, fique; se continuar, exe- Boa-Viage;n, ao mar da fragata Unià6. Quiz o Prin« cute. li
.
.
cipe provar-lhe que a impossibilidade de desemhar( ~u mandei-O .ficar no .conselho, por elle me dIzer que antes cal' a tropa provinha das desordens com mettidas
quena os remedlOs do lllO, do qlle de 2.000 leguas, que era a
I
..
..
.
razão de se terem separado da Hespanha; deu-me a entender pe a dIVISão aUXihadora, que tlOha exaltado exlreque Entre-Rios tambem se queria unir e ~uenos-Ayres confe- mamente O POVO, e que para o socegar durante o
derar, por con~ecer. que ~ós somos os alhatlos que lhe fomos tempo que necessitasse para fazer os ananjos para
daaos pela PrOVidenCIa, assim como cl1es para nós.
O seu rerrresso lhe pal'ec'a bem que elle chefe e o
(~
O b.~rão de Laguna ~e~ feito grandes serviços á nação, e command~nte da tropa d~sc:em por escripto quaes
mUI particular á parte mais IDtercssante da monarchla.
.
(~
. fi
« 1 o dia 9 do corrente appareceu a esquadr.a ; mandei fun- erao os seus se~ limáe:ttos, ao que satis zUeraobcodm
dear fóra da barra por o povo estar mui desconfiado di) tropa prolesLo que assign _rao, I!romettendo ne e o e ~
que n&o seja brasileira; e tem razão, porque, uma vez que os ceI' a S. A. Real, e nao se lI1trometlerem nas medíchefes hão de obedecer ás c6rtes actuaes, temem a sua ruina.
das do governo.
« Naquella mesma noite vierão os commandantesá.terra-e
No dia 10 de Março entrárão para dentro da
se portárão bem j llScrevêrão um protesto, que remeto Incluso, b '
d
l'
1
'f
U: .impresso: no outro dia entrárão para o pé da fortalaza de ana, .estnn O as lorta ezas e a ragata mao com
Santa-Cruz, para se municiarem de viveres e voltarem, o mais os morrões accesos e a gente a postos, e fundeou
tardar, até 26 deste.
no lugar indicado.
( ~e desembarcasse a ~Iopa immed.iammen~ o Brasil se desNo dia i3 dil'iO'io a secretaria da guerra uma porunina de Portugal e a IndependenCla se lana apparecer, bem
.
(
l'l
contra a .minha vootade por ver a separação j mas, sem em- tarla ao com mandante fia tropa, com um decreto de
bargo ~isso, contente por salvar áquella parte da nação-h~nra S. A. Real, no qual limitava a 3 annos de serviço
e grorla de que~n a libertou pela elevação do BraSil a remo, os soldados que assentassem praça voluntariamente,
donde nuncd~ ma~s ddescerá.
d l <
I
para que fosse lido aos da expedição que quizessem
( A obe lenela os comman an es JCZ cQm qne os aços que
. - 1 R' d J
.
O
união o Brasil a Portugal, que erão de fio de retroz pódre, se passar para a gua~Dlçao (O 10 e anelro. . co~reforçassem com amor cordial á mãi patria-que tão ingrata mandante fez pubhcar o decreto á tropa, e qUlzerao
têm sido a um filho, de quem ella tem tirado as riquezas que ficar 894.
possuio.
N d' 16
~,
h r
. .
« Peço a Vossa Magestade mande apresentar esta ás côrtes,'
O la
recelJeu o ~ e,e outra. portarIa, com
para que saibão que o Brasil-tem honra e é 0eneroso com dala de i5, da secretal'la da marmha, pela qual
quem lhe busca o mal.
" u n i a S. A. Real áquelle departamento do Rio de
( Sempre direi nesta o seguinte, p'orque conto que o origiual Janeiro a fragata Real Cm'otina, por assim o exigir
será apresen~aao a.o soberano congresso: -:- que honrém as O serviço nacional, mandando passar para os outros
côrtes ao rei se qUlzere~ se,r honradas e eslImadss pela nação navios as praças de transportes. Tendo o ehefe reque lhes deu o poder legislatIvo sómente.
b'd
is b'
"
P
( Deos guarde, etc.-Principe Regente. II
ce i o ma o ~ectos neCesSarlOs, sahlO para ortu-

.
Na carta de i9 de Março de i822 pede lambem a
seu pai de mandar apresentar essa ~arla ás côrtes
para que conheção que no Brasil ha quem saiba o
que é constituição, como já a hão de ter conhe~1do
pelos deputados brasileiros, especialmente por Anlonio Carlos Ribeiro Machado de Andrada, digno
depulado de uma provincia tão briosa.
o CO:l!MA DA TE DA ESQUADRA FRANCiSCO MAxmlLIANo
DE SOUZA LOGO QUE CHEGOU A' LISBOA FOI PItOCESSADÓ
O chefe de divisão Francisco Maximiliano de
Souza, chegando á Lisboa, foi processado, e da sentença que o absolveu consta que no dia 25 de Fevereiro encontrou Francisco Maximiliano a divisão
de Jorge de Avillez, que havia sahido do Rio de
Janeiron i5 do mesmo mez.
J o dia 4 de Março encontrou o navio S. José
Americano, e deste viera a bordo da náo D. João Vi
O brigadeil'o Carretti, que lhe contou tudo o que
tinha havido, e lhe disse que a tropa que eUe trazia
não desembarcava no Rio de Janeiro; que chegando elle Francisco Maximiliano ao Rio de Janeiro
no dia 9 de Mal'ço de i822 recebeu, por um omcial,
ordem do governador da fortaleza de Santa-Cruz, da
parte de S. A. Real, para que desse fundo ao alcanç<fr da artilharia da fortaleza.

gal no dia 23 de Março. O chefe chegou com a expedição á Lisboa no dia 28 de Maio.
A esquadra haVÍa sahido de Lisboa no dia i6 de
Janeiro de 1822, deu fundo no Lameirão de Pernambuco no dia i7 de Fevereiro. Officiou á junta
de Pernambuco que trazia a seu hOl'do ogovernador
brigadeiro José Corrêa de Mello, e pedio providencias
para a o seu prompto desembarque. Communicou
ter ordens de Sua lagestade para desembarcar alli
as tropas da expedição que fossem necessarias para
o socego e lranquillidade da provincia.
Foi-lhe respondido por omcio da mesma data, assi&nado pelo preSidente Gervasio Pires Ferreira e
pelO. secretario Laurentino Antonio Moreira de Carvalbo, que passavão a dar as providencias para o
desembarque do governador; que conservaYão a
provincia tranquilla e aferrada á religião do seu juramento, prestado pelos seus deputados ao congresso nacional e a el rei, resposta que fez julgar ao
chefe ser desnecessario O destmbarque da tropa e
seguir para o Rio de Janeiro no dia seguinte i8 de
Fevereit'o, desprezando as informações que lhes 1'0rào dadas a bordo, contrarias ao estado de s6cego
da provinoia.
Foi seijtenciado pelo conselho ae guerra·a ser escuso do serviço (art. -13) ; mas, attentas ás circumslancias atlentlantes, o conselho tambem unanimemente o reoommenda á clemencia real em i7 de
Junho de i822.
l l'l..-
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de Rezende, que lhe ia servindo de sccretario(*), e
pelo vigario de Pitangui Belchior Pinheit'o. NãO levou tropa e nem armamento. O seu sequito, além
C( Manda el-rei, pela secrelaria de Estado dos negocios da dos dous mencionado!:, era de poucos criados da
.
mal inba, que o chefe de divisão Francisco Maximiliano de sua casa.
Souza commandante da expedição, assim que o lempo dê
A
sua
entrada
em
Minas foi um tl'iumpho desde
demc~stração de fazer mudança favoravel para seguir viagem
para o Brasil. o comlTIunique por esta secretaria de Estado, a fronteira até á capital.
a.fim de se passarem as con venientes ordens de embarque dos
Logo depois que a provincia de Minas mandou a
batalhões expedicionarios, e logo que e;st~jão embarcados e o
tempo permitta se fará de vela, e segUIra viagem a Pernam- sua deputação pedir ao Principe Regente que não
buco onde deve desembarcar o brigadéiro José Corrêa de fosse para Lisboa, e 'fue esperasse a resposta das
Mell~, governador das armas daquella provincia. não encontrando inconveniente aloum pelo socego em que se acha aquella côrtes, desconheceu o governo do mesmo Principe
provincia; mas, aconte.ecn.do o c(jn~rario (o que ~ão ~ de ~pe: como regente; e isto teve lugal' pOl'que D. l\fanúel
-rar de portuguezes, CJ~O l1m hre fo! sempre obedlencla a el-r~1 de Portugal, nomeado govel'D:tdor de Minas por ele ás leis, e agora a mais deCidida hrmeza pelo systema consti- rei, não querendo seguir a causa do Brasil, expetucional), então obrarâõ de accordo com quem a\ll se achar revestido do com mando por parte de Sua Mage=tade, afim de se dira circulares ás camaras da província para a
manter e estabelecer o socego, e obediencia das leis do sobe- eleição da junta provisoria que lhe tinha de succerano congresso e das reaes ordens. que pa:a qbselvancia deBas der; antes de se realizar a eleição, em Vi11a-Rfca,
, se achão expedidas. e contra quaesquer mdlvlduàs ou corpos
que se acharem em sy.stema opposto ao de Portugal e das mais alguns anarchistas insurgem-se e fÓl'mão um goprovíncias do Brasil, por i3so que neste caso são rebeldes, verno provisorio, com attribuições illi1l1itadas,
pois jâ jurârão obedieJicia hs ba~es é constituição que fizessem tcndo por cabeças o com mandante das armas o te-'
as côrles em Portugal, deverâõ os commandantes de mar e nente-coronel José Maria Pinto Peixoto e o juiz de
terra obrar .hostilmt;nte, tendo em visl~ o principio de que o
Brasil deve seguir a caus~ de Portugal, adverLindo-se, poréD), fóra Cassiano Espiridião de Me110 Mattos(**).
que acerca das presentes IOstrucções se devera guardar o mais
Constituido o anarchico governo de Minas se j uIinviolavel segredo.
gou
independente, e começou a fazer promoções
« Estabelecida a ordem e segurança, o mesmo chefe de divisão seguira viagem ao Rio de Janeiro e entregarâ a S. A. Real militares, a nomear juizes e ô mais, sem obedienos oflicios de que fôr encarregado. Palacio de Queluz. em 19 cia ao poder legitimo, o que fez que o Principe Rede Dezembro de 18~1.-Joaquim José Monleiro Torres.
gente partisse pal'a Minas sem nenhum apparato.
(C Secretaria de Eslado dos negocios da marinba, em 30 de Chegando á Barbacena foi recebido com vivissimo
. Maio de lS:l:l.-LO:lrenço Anlonio de Araujo. II
entbusiasmo; e dahisahindo para OUI'o-Preto (VillaRica) chcgou ao lugar denominado Capão do Lanna,
distante da capital 2 leguas; parou e mandou chao PRlNCIPE REGENTE NO DIA 25 DE MARÇO DE 1822
mar ao coronel de milícias João Luciano de Lima
PA2TlO PARA MINAS
Guerra, que com o seu regimento eslava no OuroPrelo para recebeI' o Principe, e ordenou-lhe que
A noticia da revolta de Minas chegou ao Rio de fosse prender o brigadeiro José Maria Pinto PeiJaneiro, onde ningucm esperava por ella, e causou xoto, e o trouxesse sua presença, o que effectivaum ge~ai descontentamento. Só os POl'tuguczes fol- mente foi cumprido.
.
gárão; porém o Principe, julgando que com a sua
Chegados que fossem ao Capão do Lanna, Lima
presença apagaria a poeira da rebe11ião, resolveu"'se
Guerra e Pinto Peixoto forão a presença do Prína partir, e fez expedir o seguinte
cipe. Pinto Peixoto lhe cahio aos pés cheio de.desculpas; depois de algumas explicações e de o repreDecrelo.
hender lhe ordenou o Principe que voltasse'á capi·
·
d
d - tal dlrO~lro-Preto, c desse as providencias para que
« Ten do de. ausen Iar-me, por mo tI.VOS pon eros9s, esta
,., d t'·
b
1
b'l'
capital por mais de uma semana, e desejando que nesse tempo a sua enLa a osse sem o s~acu o, responsa ) 1não cesse o expediente ordinal'io dos negocios, nem se deixem sando-o por qualquer aconteCimento desagradavel
de. t.omar pr~mptas providencias s:cerca da segurança.e tran- que hC\llVeSSe, e Ol'donou-lhe mais de tirar as draqu!lhda~e! assim publica, como partl<:\llar, <.105 seus habitantes, gonas de briaadeit'o e pôzesse as de tenente-coronel
cUJa felicidade desveladamente promoverei em todo o tempo:
• o
.
.
. '
hei por bem que o conselho dos meus ministros e secretarios que entao era, o que aSSIm se cumprlO ; e o PrlDde Estado contin,:,e nos dias prescriptos e dent~o. do paço, como cipe, logo .dcpois seguindo para a capital de Minasa~é agora, de~alXo da presldenCla do meu mlD1st.ro e secr~ta- Geraes fOI nella recebido em triumpho.
I"!O dos negoclOs do remo.. n~despacho do exp~dlente ordma'.
.
.
.
.
.
1'10 das dlversa~ secretarias de Estado t3 repartições public~s,
No dia segulDte PlDto PClxoto fOI a palaclO, como
qU9 s~rá expedido e~ meu nome, como se presente fora, m- tencnte-coronel e o Principe Regente o promoveu
cumbllldo-lbes outroslm de lomarem logo todas as Bledidas b' I'
'
necessarias, que com urgencia requererem a tranquillidade a rlgu( eIra.
publ.ica e a salvação do Estade, de tudo o que me d~rão imO Principe recebendo as maiores demonstrações
mediatamente parle para eu oapprovar e ratificar, pOIS confio d
' d dh
á
.
da sua probidade, justiça e zelo pelo bem publico. que Mela e apr~ço e e a ~sã? sua pessoa, a ~1Dguem
obraráõ que não seja conforme ás leis existentes, e aos solidos persegmo, e nas prOXimidades da sua parllda, falinteresses da razão do Estado..
lando dos acontecimenlos que acaba\'ão de termi« o mi!1istro e s~retario de Estado dos negocios do reino o nar, disse: (( Foi uma falta que se commetteu em
ten~a assIm entendido e faça executar com 05 depachos neces- familia' esqueçamo-nos deHa I)
•
sanos. Paço em 23 de Março de 1822 (com a rubrica de S. A. R . '
•
o Príncipe Regente).-José Bonifacio de Andrada e Silva.
~ Cumpra-se e registre-se, e.se passem as.ordens necessarias.
P.aço, 26 qe Março de 18~~.-José Bomfacio de Andrada e (') Tenho os originaes das minutas dos ofllcios e proclamaSilva.--eaetano Pmlo de Miranda Montenegro.-Joaquim de cOes, leitos pela propria Dlão do Sr. D. Pedro e pelo seu secreOliveira Alves.-ManoelAntonio Farinha. »
tario.
I
Instrucções secretas que recebeu o chefe de divisao
Francisco Maximiliano de Souza.

a

(") No mustl9 da Bahia existem medalhas com o busto de
No dia 25 de Março o Principe partio para Minas Cassiano
Espendião de MeUo Mattos, com a legenda de dWr
acompanhado do desembargador EsteYão Ribeiro tador.
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« llIm. e EXID. Sr.-S. A. Real o Pfincipe Regente me estes pelas 11 horas do Capão do Lana antes de uma hora
ordena parllci'pe a V. Ex. os successos da. sua marcha de chegárão incorporados com os mais membros do governo,.
S. João de EI-nei, donde partio no dia 6 <10 corrente, até que se dirigirão a comprimentar aS. A. Real e render-lhe
á capital de VlIla-llica, onde entrou no dia de hontem, obedienciH, recenheeendo o Principe Regente do reino
peJas 6 horas da tarde.
do Brasil, protestando que S. A. Real podia entrar seguro
« No mesmo dia que pa-rlio de S. JOflO de 'EI-rei passou na capital.
peJa villa de S. José, onde foi recebido entre vivas e accJa« Seguirão-se os vivas da tropa que alli se achava paJa
mações da camara, povo e tropa, ornadas todas as ruas e guarda de S. A. neal, commandada pelo capitão Netlo, e
tudo com grande pompa. A camara apresentou aS. A. S. A. Heal ordenou que o governo se recolhesse á capital
Real a representação. O esquadrão de cavaHaria de para o esperarem. Chegou logo depois o tenente-coronet
milicias, que ahi estava á espera de S. A. I\eal, fez o José Maria Pinto, qne se foi apresentar preso; mas S. A.
mesmo quc o de S. João de EI-Rei, olferecendo-se e ins- Beal, depois de o ouvir, conhecenào a sem razão com que
tando para fazer a guarda de S. A. Real, que 1Iles agrade- fôra denunciado, generosamentc lhe mandou entrcgar a
ceu, dispensando·os de o aeompanhar. Segundo o que sua espada, e Qrdenou que o acompanhasse c que contipraticou em todas as mai~ villas, S. A. l~eal deu bei~a- nuasse no govcrno das armas até a execnção do decreto
mão á camara e povo, e veio no lDesmo dia pousar á la- das cõrtes que cllalLla a maior e mais anliga patente.
zenda do tenente· coronel Geraldo Ribeiro de Rezende,
« Soube depois quc o juiz de fóra desta villa e o CODlonde chegou tambem uma ordenança de dous dos mem- mandante de caçadores, e poucas mais pessoas, promobros do governo desta provincia, noticiando a sua clie- vião toda a desordem que liuha apparecido. S. A. Real
gada; mas, não se \erilicando esta i1té o dia seguinte, entrou nesta villa pelas fi horas da tarde recebido com a
S. A. Real a sua marcha, e depois de tres leguas, na fa- maior magnificcncia possivel; o.governo e callJara, clero
zenda dos Cathaguazes, aO tempo que S. A. neal acabava e immenso povo de ambos os sexos o forão esperaI' na ende ouvir missa, chegárão os dous membros do governo, trada da villa na distancia de perto de um quarto de leque declarárão ir comprimentar aS. A. Real e render-tlle gua; abi lhe derão vivas, e depois foi conduzido debaixo
su!.lmissão e obediencia por parte do governo, ao que do pallio á igreja matriz, e depois de assistir ao Te-Deum
S. A. Real respondeu: « Já é tanle. li
com excellenLe mu ica se recolheu, acompanhado de im( Os motivos desta resposta !ião oLvios : S. A. neal sa-I menso povo, e vivas, fogos do ar e arlilharia, e por entre
bia que desde o dia 3i do passado o governo tinha scien- fileiras de tropa, ao paço, onde deu beija-mão ao governo
cia da sua entrada na provineia; e~teve tres dias em e camara, reservando-se para hoje o beija-mão ao povo.
S. João de Et-Rei, e o governo nenhum comprimento lhe Seguirão-se depois os vivas c descargas da tropa de uma
dirigio, havendo antes a falta de consideração ás suas 01'- e outra .linha, e a falia que S. A. Real fez ii tropa, a qual
dens, COIIIO V. Ex. é inleirado. Apezar diss') S. A. Real é a segulDte:
não negou aos dous membros a honra de o acom« Bravos mineiros l-Os ferros do despolismo, come_ panhar.
« çados a quebrar no dia 24 de Agosto no Porto, rebenc( Chegando á villa de Queluz os dous membros do go« t{lrão hoje nesta provincia. Sois livres, sois constitucioveruo testemuntllírão o enthusiasmo e alvoroço com que « naes; uni-vos comigo e marcharei constitucion fl1mente.
a camara e povo o recebêrão,.proclamando-o Principe (I Confio tudo em vós, confiai todos em mim. NflO vos
llegente; e depois de ter dado beija-m~o para seguir.sua II deixeis ~llu~ir por essa.s cabeças que~? buscão. a ruina
jornada a Capão d Lana, tres leguas dIstante da capItal, « da prOVIllCla eAla naçao em geral. - Viva el-rel constlsoube por noticias transmillidas de Villa-Hica que ua « tucional! Viva a religião! Viva a constituiçãO I Vivão
mesma villa o tenente-coronet José Maria Pinto e o com- « todos os que forem honrados! Vi \ão os mineiros em
mandante do novo corpo de caçadores mandado crear pelo II geral. ))
governo projectavão oppilr-se á entrilda d~ S. A. Re~l, . « Estes yiv~s forão correspo~did.os pela tropa c .povo :
como Principe Regente, c~ntra o ~oto e desejOS da ma~or Viva ~ PrIDclpe ~egent~ con~tItuclúnal ! Nada mais tem
parte da tropa de cavallália de hnha e dos corpos mlh~ occorndo até hOJe, e so respira prazer e contentawento
cianos, e dI! todo o povo, á'reserva de seis ou OiLO insen- publico. Transmillo a V. Ex. tambem a representaç.ão da
satus.
camara e povo da villa de Baependy.
« sou~ qu~ o .governo ou o Juiz de fóra ~residente da
II S. A. Real para dissipar de uma velO partido sccam~ra IIDha lOsIDuado ~or edILaes, e dobalxo de p~nas, meador de discordias, previne a V. Ex. que dentro em
os VIvas .que o povo deVIa dar a S. A. Real. Entao da oito dias fará partir para essa côrte este batalhão de cames~a vIlIa de Quetuz 8. A. Real ma.ndou ordem para se çadores para substituir o esquadrão de cavaHaria que alli
r~uDlrem .e. ~arcbarem os quatro ~eglmentos de cavalla- está e deve voltar para esla provincia, e que será bom
na de mlhclas da co~!I~ca d~ RIO das ~lort~s~ sabeu~o que V. Ex. previna o dito corpo para ~e irem aprompque sem ordem nem lDslnuaçao sua (pOIS ate Ignoravao tando com tempo etc. II
ainda que S. A. Real se acbava na provincia), se dispu.
'
nbão a marchar sobre Villa-Rica para dissolver o go« Havendo S. A. R. o Principe Regente determinado
verno.
.
fazer e~tensiva aos habitantes da leal cidade de Mariuna
« Expedio logo ordem para ser preso o tenente-coro- a honra e satisfaÇãO de gozarem de sua augusLa presençll,
nel José Muria, dando as mais providencias que no mo- no dia i5 do mez de Abril fez a sua entrada naquella camento poderão lembrar. seguio immediatamente para' o pital ecclesiasLica pelas "uas Nova e Direita, por entre
capão de Lana a observar de mais perto o que se passava arcos elegantemente compostos e ornados dos seguintes
em Villa-Ilica, dispensando de o acoJ.Ppunhar grande nu- disticos allusivos ao objecto, e seguindo em direcção á camero de milicianos e officiaes de ordenanças, que em Que- thedral neHa se entoou o bymno Te-Deum Laudaml.ls
luz se otIerecêrão para guarda de sua real pessoa.
com a maior solemnidade e pompll compativeis com as
« Eilto iO boraE da noite quandô chegou ao pouso, en- circumstancias do paiz, e proseguindo ainda por entrecontrando peJas estradas Iodas as demonstrações de amor, dous arcos identicos aos primeiros, e rodeado de numerespeito e alegria. flontem lugo ao amanbecer se forão roso concurso de povo, que, unindo as suas ás acclamainc09porar a S. A. Real alguns officiaes e soldados da i ' e ções dos ciuadãos que formavão o cortejo,.e da tropa
2' linha, rogando a S. A. Real não suspendesse a sua en- postada no espaçoso largo fronteiro ao paço, apinhado
trada oa. capital, porque tinha pela sua causa, que era a em ampbilheatro, fazia resoar frequentes vivas a S. A.
causa do Brasil, todo o povo e tropel, com excepção de Real, nosso benignissimo regente, transportando-se em
poucos amotinadores; mas S. A. Real, que queria poupàr alegria nada equivoca, mas que se divisava em todos os
o sangue.de victimas inoocentes, me ordenou dirigisse ao semblantes.
u Chegado S. A. Real ao paço, prevenido pelo Exm.
~overno a portaria n. 2, e.ncarregaodo ao desemuargador
i' Manoel
Igoacio de Mello e ao coronel José Ferreira Pa- e Revm. bispo diocesano, ahi se observou todo o esmelO
checo, que erão os dous membros do governo qne o fOI'ão e regularidade indicados nos seguinles disticos, que
esperar, que a fossem apresentar ao governo, e sahindo appareeêrão no Dessert:
~
~'
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OPl'incipe Regente, iris ela paz,
Correr ditosos nossos dias faz. »

clamandO-Viva S. A. Real o augusto Prinoipe Regenteo cobl'ião ao mesmo tempo de lindas e cheirosas Oôres;
a:; casas estavão amadas de sedas e damascQs, e as se« Mil graças, Brasil, rende ao pai augusto,
nhoras uespejavão sobre o palio e S. A. Real lenços de
c( Oue um Regente te deu tão pio e justo. »
rosas, jasmins e cravos, e aos "ccenos se seguiãos os gostosos clamol'es dos sells vil'as; á fragraflcia das OÔI'es se
« Vi~ge' ('miJora o Principe Regente"
unia o fumo dos preciosos aromas e ualsamos que se quei« Ma por eu vasto e rico continente. ))
mavão perto de todos os arcos; gyrl.lDdolas de logo, bom·
bas e roqueiras, que salva\'ão successivameilte, não davão
l( Comsigo não traz Pedro Marle irado,
um instante de intervallo aos instrumentos musicos com
,( Traz 11 filha de Themis a seu lado. )i
que a guarda de infantaria e cavaHaria millciana se esforçava á porfia em se distinguir nas homenagens mais
M Por entre o ferro e o fogo a lealdade
reverentes.
,( Guardará Mariana em loda idade. )i
II OS
estudantes da aula publica, in{lammados do
mesmo ardor, desejando ter parte em uma alegria tão
« Recorda, Mariana. os teus annaes;
inesperada, fabricárão um carrinho, proprio para se reK Sê constante nos feitos immortaes. )i
,
volver debaixo do pallio, coberto de damasco, alcatifado
de seda amllrella', adornado de quartellas e festões de
« O1:0110 erguido. inclina e reverente
seda branca, tudo OI'lado e esquartejado de galões, e so« Beija o governo a mão do heroe Regente. »
bre e\le elel'ada e ,bem s~gura IIl11a magestosa cadeira, ricamente cingida e circulada de fino galão de ouro, e do
c( Ao teu libertador, provincia d'ouro,
« A rrente vai cingir de verde louro. li
seu elevado,meio pendia sobranceira urna decente corôa
de louro, cingida de ramos de oliveira, que signillcava o
« Cresce (1 reino e floresce á proporção
triumpho que S. A. Real tinha recolhido do coração de
« Que se honra e se venera a religião. li
todos os mineiros, c igualmente annunciava a paz que
segul'ilva a todo (j Brasil sua residenda nelle.
« Dignando-se S, A. Beal tornat' á referida cidade no
" Os estudantes nni(prmemente vestidos puxavão por
dia 17, apparecêrão os seguintes flOI'OS disticos :
purpureas cordas esle cal'l'iuho á entrada da villa, onde
espel'árão com a camara, clero, nobreza e povo; e um
delles, posto que menor ou mais enlhusiasmado, ou re« Ao Principe, que graças pódes dar,
" Que se expõe a U!0rrer por te sah'ar? )i
ceioso da fraqueza da demonstraçiLo do seu amor, respeita e gratidão, depois da devida gcnuOexão, com ual« Oh 1 quanto é doce e grato o ler presente
buciantes, mas bem expressivas vozes, lhe falia nestes
" Um Principe que tanto ama á sua gente! li
termos:
«Jesus-Ghristo quando entrou em Jerusalem não des« Das Minas. serras e montes escarpadGs
u prezou os obsequias e acclamações de um pom que se
« De alegria, Senhor, são lran~portados. )i
dispuuha a cl'ucillca-lo, e V. A. Real, Senhor, que enII tra hoje em um povo que o adora, que arrostará todos
« A sôlla liberdade traz prisão
os perigos, que derramará todo o seu sangue para o
« Mais cruel do que a mesma escravidão. »
« Jazer reconhecer o Deos da terra, .Ião se indigne tamII bem de conceder aos seus estudantes a gloriosa honra
« De Cesar e Alexondre cesse a fama;
« de o conduzir no seu carrinho, pois que DO seu cora« Por melhor a de Pedro hoje se acclama. »
« ção e nos corações de todo este (Iovo V. A. Real tem
u já levantado um lhrono, que o tempo e a força não po« Não te of!"recem, Senhor. dignos padrões
II deráõ jAmais destruir. 'I
«( As Minas, mas sim gratos corações. »
(I 1\las S. A. Real, alfagando com agrado ao menino esludante, julgou mais decenle seguir debaixo do pallio,
c( E' grande bem, não é escravisar,
que sustentava a cam ara, ao clero, nobreza e [Jovo, que
« Ajustas leis os homens sujeitar. »
o eucnminhou II matriz.
li JOão tem a eloquencia energicas phrases que digna·
« S. A. R. o Principe Regente ordena aO' tenente-coromente exprimão a alegl'ia e universal conlentamento que
se observava na face do publicrrde todas as orúens desta nel commandante da tropa de linha da capital de Vitlavilla de S. João úe EI-Rci desde o dia 3i de Março, ás to Rica, José da Sil\'a Brandão que, convindo ao decoro de
horas da manhã, em que se divulgou, por omcio expedido sua real.pessoa entrar na mesma capital acompanhado de
á camar,!, o honroso ingreslOo ete S. A. Real o augu to e grande guarda de todo o seu corpo, pela confiança que
adoravel Principe Regente do Brasil nesta mesma villa delle fa7., del'e o mesmo commandante no dia de amanhã
achar-se no Capão do Luna, onde vai estabelecer o seu
no dia 3 do proximo Abril.
li Admirou-se a actividade até então desconhecida do paço, até ás 1.0 horas da manhã, afim de compôrem a sua
meritissimo coronel juiz de fóra, que, com incansavel fer- guarda, o que manda participar ao sobredilo comman\'01', dispõz as providencias que exigitiu a brevidade do dante para sua inte\ligencia e cumprimento.
II Paço da villa de Queluz, 8 de Abril de 1822.-Estetempo e occasião mais importuua ; expedio omcios, repartia as obras e a todos animava o seu exemplo, e foi vão "Ribeiro de t\ezende. li
(Outro igual pará o coronel Manoel José Pinto, comentflO que propriamente se vio em pratica o fervet opus
mandante do regimento dos !'Urilos"
de Virgilio.
,
« Em lres noites e dous dias se limpál'ão as ruas, branquejárão-se as, cas~s, e Aluz ~e ar~hotes traballlavão pe.
« S. A. R. o Principe Regente ordena ao governo prodrelros e C~rpJDleHos, com mexpl!.cllvel desejo, desde a visaria ,de VilIa-Rica que, no momenl~ que esla receber,
entrada da vllla, onde S. A. Real foi recebido pela camara faça prender ao tenente coronel aggregado José, !WIria
acompa.nhada do clero, nobreza e povo, e onde se derão Pinto Peixoto, e que seja conduzido ao seu paço do Capão'
os vfvas. mais respeitosos até ás escadas malriz; aonde do Lana, onde vai pernoitar esta noite, e q'ue esta meenlrou em _alte~na~o e solemne Te-Deum; se erigirão e dida toma para socegar o motim que lhe consta haver na
paramentárao seIs rIcos e magestosos i1rcos cada um com dita villa, para se l!ubmeller á fiberdade constitucional
dilferente expressão; em todos tremulavã~ formosos fes- de qua devem gOZaI' os cidadãos na declaração dos seus
tões de seda orlados de galão; em uns e outros se vião sentImentos.
meninos, e 1J!enilJas der:ente e elegantemente vestidos, que
«S. A. R. o Principe Regente recommenda e encarrepresentavao o~ gemos. do lugar, as gl'aças e os amores, rega a execução desta diligencia ao deputado do governo
Europa e Amenca, por symbolos bem signilJoalivos, que desembargador Manoel Ignacio QI,}. Meno para a fazer
cc
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cumprir, parlicipando ao governo a sua real ordem e
pondo responsavel ao dilo membro do gov~rno por qualquer falta dc cumprimento.
« Paco da villa do Queluz, 8 de Abril de 1822.-Estevão Hib-eiro de [{ezende. )1
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corrente anno de J822, em principio da mesma villa,
onde S. A. Rral foi recebido da nobreza, clero e povo,
ahi fizerão o primeiro arco as tres orplJãs e ~eus irmãos,
filhos de l\larcellino José Vianna, tbesoureiro que foi da
rcal casa da intendenr.ia da fundição do ouro,' que servio
a Sua Mageslade por mnis de 60 annos, Perpetua Escho·
IHstica, Anna Escholastica e ~rilria Barbara, a quem S:~r.
Fideliss.ima se dignou, com piedadr, em contemplac:ão ás
suas orphandades e remuneração dos servicos do mesmo
seu pai, conferir uma pensão annual de 20$ a cada Ulnil,
pagos pela capital de '·il/a-Rica.
II Til'erão o prazer de fazerem no meio da rua, ao pé
da morada do fallecido scu pai, um nrco ornadu de diversas Oôres e frulas, c no meio do mcsmo achava-se um
dislico, que dizia:

« S. A. R. o Principe negente ordena ao tenenle-coronel commandante de cavallal'ia de linha desta provincia
José da Silva Br:.ll1dão que, immmediatamente que recebeI' a presenle portaria, prenda ao tenente-coronel graduado José Maria Pinlo Peixolo, e o faça conduzir ao seu
paço rio Capão do Limll, onde vlli pernoitar na noile do
dia de hoje, lançando mão de todas ~s. med.idas que ro~
rem precisas para se elTeclnar esta diligenCia, por cUJo
exilo porm em responsabilidade o dil? cOLlJman~lanle, a
quem faz saber que esta mesma ordem e commulllcada ao
governo da provincia, e qne, quer.a receba ou não por
« Para a vida consel var
ellc. por elTp.ilo desla portaria sómenle a execute. Paço
(( Do melhor dos soberanos
da villa de Quelnz, 8 de Abril de J 822.
« Tres orphãs agradecidas
(( S. A. neal ordena mais que se para mais prompla
« Olferlão seus mesmos annos; J)
verificaç.'lo dlls sllas reaes ordens rór preciso o tenenlecoronel commandante ;:.eima mencionado se entenda com tendo no: lados deste arco dous fogareiros, que anliãu
o coronel João Luciano de Sonza Guena Araujo Godinho, incenso e lJastil!las, achando·se as Ule,mas orpbãs prequc prestará o auxilio que fór necessario.-Estcvão ni- sentes na 2' janella das casas de seu fallecido pai.
beiro de Rezende. J)
e( No momento em que liverilO a satisração de ver a
S. A. Real lhe dcrão repelidvs vivas, lanç:lIldo-lhe Oóre
II S. A. R. o Principe lIegenle ordena ao comma~dante
e fazendo arder urna ~rilodola de f"gos do ar, que gellcdo 1° re::limento de cavallaria da comarca do nlO dáS rosalOentc lhe mandou' olTertar o juiz de fóra cvronel
:Uortes que, sem perda de lempo, leuna seu regimen~o, Francisco Isidoro BapLista da Silva. »
e faca immediatamente partil' pnra n capital de Villa-Rlca
por esquadrões toda a força que for reunindo, e espera
« 111m. Sr. José Maria Pinto Peixolo.- esta villa de
que o mesmo commandante cumpra e empregue. toda a
actil"idade nesta importante diligencia, que vai salvar Queluz recebeu S. A. ReallluLicia: de Villa-Hica muito
aquclla capital dos horrores que alguns malvados têm pre- tristes e que o desgoslárão sobremaneira, e ordenou que
parado, com olTensa da lilJer~ade consLi~llci.onal do~ po- V. S. venha infallivelmeule amanhil 9 do conente, alé {IS
vos e dos intel'esses verdadeiros da pl'ovmcm de Mmas- 9 horas da manhã, ao paço do Capão de Lana, sob pena
de responder a minba vida.
Geraes e do reino unido.
« Queira V S. cumprir a ordem por ser dc S. A. Real,
li Paço de Queluz, 8 de Abril de 1822. Estcvão
por mostrar a sua obediencia cumprindo o ~eu devcJ' c
Ribeiro dc Rezeode.· Il
me fazcl" lodo o obsequio. O Sr. José Ferreil'a recommenda o J;I1e:mo.
~
II Chegárão hojc noticias a S. A. lleal, muito tri~tes,
dessa villa, annunciando-se preparalivos de insubordlOa« Deos guarde a V. S. Queluz, 8 de Abril de 1822.
ção da parte do commandante José Maria Pinto l)eixoto; De V. S. allenlo \'enerad(lr.-;\fanoel Ignacio de l\lello e
em consequencia de laes nolicias onJenou o mesmo au· Souza, II
•
guslo Senhor que o governo mande prender o dito com« São 2 horas e 20 miuutos da tarde. lJ
mandante José Maria Pinto Peixoto, e o I'emello ao paço
do Capão de LaD\.l, onde deve chegar antes das 10 ho~'~s
II IIIm. Sr. rlesembargarlor Estevão Ribeiro de Rezemle.
da manhã seguinte 9 de Abril, ê que incumba esta dIli- -~Jeu senhor e particular' amigo, por pa!·ticip;lção do
gencia ao tenente-coronel José da Silva Bl'audão e ao ea- Sr. tenenle·coronel Severino Eulogio remetlo a V. S. o
pitão portador desta, lIsando elles dc todas ,IS forças que distico que penrfe no ~rco, que fiz erigir fronleiro á miforem necessarias, para o que expedirá o governo as 01" nha testada, em signill do grHode prazer que sentio midens competentes para esse fim.
nh'alma na passagem que fez S. A. Real por e ta rua,
« Outrosim ordena o mesmo Senlior que o governo ve- V. S. por mercê queira lel'a-Io â , ua real presença, pois
nha até, fi mesma lJora, ao Ca~lio de Lalla, e faça, vil' em assim me ordenou o mesmo Sr. tenente-coronel acima
sua companhia o juiz de fól'a que serve de OUVHlol' da rcferido. O meu vigario lambem remelte o seu distico
comarca.
.
para o mesmo fim.
II São estas as reaes determinações de S. A.. n. o ~rin
«
Deos
guarde
a
V.
S.
por
muitos
annos, desejando
cipe Hegenle, e pela sua falta é responsavel a mmha vida;
queirão cumpril' tudo o que o mesmo angusto Senhor d~ que com saude lorne á sua habitação, pois me prezo ser
tcrmina, satisfazendo ao seu dever, e en lhes rogo quel- de V. S. amigo e muito allencioso I'enerador.-Anlonio
rão pcla sua promplidão desvanecer todas as ideas con- José Moreira.
« Villa de S. José, 6 de Abril de 1822. II
trarias que se tem e 'plllhado, e não fal1ar com a sua
presença á hora dada.
II Ao entrar da rua da [ntelldencia erigirão o Juiz de
« Espero, nlém do exposto, pari icipem quanto antes
da sua chegada, ainda o cumprimento e ordens que ex- fó/a inspeetor e mais officiaes-da mesma o segundo arco,
pedirem. ada ruais se Ine olft:rece dizer, e só que por por onde S. A. lI.. o Principe Regente do Drasil se dignou
bem de ludo supprão qualquer miudeza que falte para o entrar, o qual apresentava uma perspectiva brilliantissiula,
dilo fim.
« Villa de Queluz, aos 8 de Abril de 182.2, ás 2 horas
u De dous ricos pedestaes, que erão guarnecidos de
da tarde. - 11Ims. e EXUlS. 51'S. do govemo plovin~ial fazendas finas de diversas cõres, galões e i1hama àe. prata
desta provincia de Minas-Geraes.-Jo é Ferreira Pa· e ouro, nascião duas soberbas columnas que até o meio
checo.-Mnnoellguucio de 1\1ello'e ~ou7.il.
linha o mesmo ornato, e'd o mejo pam cima erão mais
(( P. S. Vai a propl"ia portaria que recebemos com as ricamente ornadas de veludo rõxo, i1hama de ouro e gaordens. »
Ião; no cimo deste arco se divisava por uma face 11m
qqadl~o em .quc eslava e~c~lpido o retrato ~e S. M, ? Sr.
II
a enll'ada de S. A. Real o Principe Regente do Bra- D. Jo<rO n, clreulado de flores francezas de dl"ersas core."
sil ii villa de S. João de EI-IIei enio dia a de Abril do e por Outra se lia este elegante terceto:
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« America feliz, é Lua a gloria:
« El'gue a cabeça, vê enLrar com goslo
« O teu Principe ao Lemplo da memoria.

II

II No meio destas colurnllas se ... ião quatro meninas,
duas de cada lado ricamenle trajadas, as quaes, Lendo
nas mãos açafalas de prata, que continhão odorifieas lIôres, as lançavilo ao passo que S. A. Real passava, sustentadas por pedestaes guarnecidos de damasco rõxo, bordado e franjado de ouro. No mesmo momenlo se ouvirão
estrondar duas sall'as, cada uma d.e 21 Liras.
« Todo' esLes elTcitos de alegria não prenchêrão os exce sivos transportes em ql~e se achava o immenso povo,
e muito menos ao pequeno numero de cidadãos abaixonOllleados. que concorrêrão para estas fesLivaes demonstrarões de amor, obediencia e respeilo que tributão á
alLâ e illcomparavel pessoa de S, A. Real.-Antollio Paulino Limpo de Ahreu, juiz de fóra, ora servindo de ouvidor.-Laiz Joaquim 'ogueira da Gama.-Antonio Simplicio de siqueira.-Anlonio Pereira da Cosla.-Januario
de Jesus Cerqneira.-AlItonio da Costa Braga.-João An·
too ia ~ Ca rdoso. -J oaqu im Francisco Lima. -Estevão José
de Siqueira.-Antonio ,Joaquim de Castro Vianna. It

" No centra da rua da Intendencia, entre a bolica da
miscricordia e o Rev. vigario da igreja, edificou-se um
arcO triumphal em feslejo l} mcmoria á gloriosa entrada
ti e S. A. lIcal, libertador e fel iciLatiol' ti os povos da provincia de Minas-Gemes, que mándárão crigü' cinco vizinhos Antonio Balbino Negreiros .de Carvalho, Ignacio Gomes l\lidões, Jssé da Rocha Neves Quintelia, o Rev. vigario da igrejlt e o alferes José Antonio das Neves; a sua
deva<:ão excedia a 30 palmos de altura e mais de largura;
figurava columnas á romana de encamado e verde, com
festões de ilhamas, galões e fitas, sendo arrematado com
llma palma de lIôres artillciaes, etc.; nos pedeslaes o 01'navão duas meninas, que nelle e&tavão collocadas e ricamenle vestidas de seda!; brancas, uma em cada lado, que
lancavão !lôrcs ao passar o augusto Principe, e levantavão
vivas ao libertador das Minas e Hegenle do Brasil, ao que
correspondia uma sah'a real, rematada com uma estro_ndosa gYl'andola de fogos arlificiaes, havendo nelle e em
todo o espaço da rua por nm e outro lado della uma brilhante iilumináção nos seus edillcios na noite destc memoravel dia e seguintes.
«( O breve espat;o de dous dias e uma noite não permittio que os graLos e leaes concurrent.es de envolvessem os
desejos que têm de louvar a tão digno Principe.
II Seguindo assim a rua tia Ponte se via nos quatro
cantos do fim da mesma o quarto arco, formado sobre
dOU3 pedestaes ricamente ornados, onde descansavão as
duas colulllnas que lhe scrvião de fecho, tendo toda a sua
circunferencia guarnecida de numerosos feslões de diversas e superiores sedas, com tres grandes jarras COIUpostas de lIôres artificiacs no seu cume, e em toda a sua
exlensão, que era gradual e galanLemente regulada, se
obsel'vava o maior brilhantismo, niLO só p~lo.gosto e magnificencia de sua armação, como pela eqUlpaçrLO de um
distico segurado pela figura da AlIIericrt, que descansava
em pedestal do tado esquerdo, onde existia um coração
fii(urando offereeer a S. A. lIeal os corações dos leaes
mineiros para nelles firmar o seu excelso Ihrono ficando
d.o I~do direito tres meninas decenLemente vestidas, que
slglllficavã~ as tres graças, ~s qllaes ~a acção da passagem de S. A. Real, que fOI applaudlda com immensos
viras do numeroso povo alli postado, lhe lançárão nôres
aromaLicas, que, misturadas com especiosos perfumes
saerificios que fazia a genl'II'ldade'
bem Parecia os alelJres
I
quando em seus ares entrava o chefe que longe delIes
exislia, não sendo ~eu~s pomposo duas grandes gyrandolas de fogo aI li ficla I, que tamben~ foràO sôltas na
mesma acção, o que tudo (supPOSto aloda pouco a tão
alto objecto) se faz digno de. contemplação pelo curto es-,
paço de te!'IIpo, que não excedeu a 48 horas physicas o
que bem patenLeia. ~ grande ~atriolismo do PO\'o de~.ta
nIla, o amor, gralIdao e respeIto, que consagrão á real
pessoa. de S. A. Real, particularmenle Manoel Moreira da

Rocha, .Anlonio Fernandes Moreira, José Pedro de Carvalho, Francisco Corrêa Nur,~s e Domingos José Vieil'a,
conculTentes do mencionado arco.
« No lugar intitulado Qualro Canlos dll rua Direita da
villa de S. João de EI-Rei erigio o capitão .foão Baplista
Machado o qninto arco, por onde S. A. Real se dignou
passar, dirigindo-se pal'a a igrrja matriz da mesma villa,
Este arco triangular formava quatro faces, que para todos
apresentava uma vista encantadora.
« De tres pedestaes ricamente guarnecidos de veludo$
de diversas cÕl'es, e circulados de galão de prata e ouro,
nascião Ires columna~ da ordem corinlhia, com 35 palmos de alLura e de 18 de laLiLude, as quaes sendo laml:iem gual'llecidas de veludos e sedas francezas mosLra\'ào
de cada lado quatro gual'l1içõesAe galQes finos, Lisso de
prata e ouro, e da parLe eminente dos Arcos pendião
dous festões de seda côr de ouro e perola passados de
galões..
« Pela frente das columnas se vião mais dous pedeslaes ornados de veludos, galões e i1hamas de prata, que
sustenlavão do lado direito a figura lia Europa ricamente
vestida, do lado esquerdo a da America, que cingida a
cabe\:a e a cintura de pennas, nada mais se via que não
fossem coIlares tle ouro, grizolitas e pedras finas, que
pendião do seu corpo, lendo do seu lado um macaco,
uma al'ár'a e um papagaio, e ambas tinhão nas mãos a<:afatas de prata, que continhão diversas e odorifel:as lIôres,
que as lançárão ao passo que S. A. Real passava.
(I Sobre
cada um dos lados se coIlocou um ramo de
oliveira, . e 110 r.imo um globo com as armas do reino
unido, sete jarras de louça fina com fiôl'es francezas. No
meio de cada arco se pozerão dous luslres, oiLo fampeões
lIc vidros, que esta vão guarnecidos de cêra e á noite se
iIluminou.
« Abundantes perfumes se viào exhnlar de todas as
partes cirtumvizihas (l estes arcos, que se elevavão a embalsamaI' OE ares, e por ulLimo duas grandes gyrandolas
de fogo, com sua salva de 21 liros, se ouvirão estrondar
entre acclamações e vivas aS, A, Real.
« O cu1'lo espaço de poucas horas não consentio que
eu. mostra$se na P!ompLificação deste porLico o jubilo e
sallsfaçilo que senllo meu coração vendo a incomparavel
honra que eu e meus companheiros lÍ\'emos com a presença de S. A. n. I) Principe RegenLe. II

Relação do sexto arco ao pé da maü'Íz.
« Alguns negocianles, moradores na rua Direita desta
villa. de S. João_de El-n.ei, querendo exprimir o amor,
fidelidade, adhe~a~ ã mUIta .alt~ e respeiLavel pessoa de
S. A. R. o Serenrsslmo Sr. PrlUclpe Regente, que se dignau entrar nel1a no sempre nlemoravel dia 3 do corrente
Abril! pelas 5 boras da tarde, o que se tinha divulgado
no dIa 31 de Março, de tal'de, lransportados desde o ditoso momento de semelhante satisfatoria noticia_do maior
jubilo e prilzer, que transbordava em todos os corações
dos .moradores d~sta villa, se prestárão a coostmir um
p~rL1CO quadrado Junto ,ís escadas que sobem para a maLl'lz, por onde S. A. Real havia de subir para el1a na
qual, pela escassez do tempo, se trabalhou de dia; de
noiLe.
«( Apresentava este porLico duas faces, sustentado sobre tres pedcstaes ricamente ornados de côr carmezim
guarnecidos de galões de Otlro e de prala ; ambas as face~
dos porLicos se achavão ornadas com festões de sedas de
diversas côres iutersachadas em tirso de ouro e rata:
tinha o porlico pr' . 30 I
d I
d I
Imelro
pa mos e nrgo e e atura
34; no meio delle se elevava um tbrono orQado de damasco carmezlm, em cima do qual estavl1 collada Uma
grande corôa e sceptro de prata que sustentavão cous
genios de magnifica esculptura e eieganlemente vestidos
e com ricos .capacetes e cocar de plumas.
'
(I Enlaçava
estes dous genios um cordão de f1ôres
francezas, que delles sabIa a enlaçar todo o porlico do
qual lambem pendião cinco lampeões de vidro, qu~ se
illuminárão á noite, assim como oilo lamipas, Nos pedestaes estavão as seguinles quadras'
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Real Senhor, achareis
Nas l\linas povo leal,
« Que conserve no seu peito
« O Principe constitucional.
«
«

Gcnufiexa aos reaes pés
Destas i\linas grita a gente:
« Viva o anjo tutcllar I
« "iva o Principe Regente I
«

II

« Deseja o Brasil, Senhor,
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Gom Portugal união,
,( Com Vossa Alleza Regente
(( Justa, igual constituição.

II

(( Principe excclso,
« Rcgcnte augusto,
« Vcm nosso susto
(( Já dissipar. »
« l'\as bascs dos dous pedestaes da cntrada se conservavão duas maguificas varandas em qne estavão dous meninos omados ricamente, representando o que estava
collocado á direita a Europa c o que cstava á esquerda a
America, estc despido, só com um sinto magnifico, coberto lodo de finas pedras; dc seus llombros pendente
um arCO e flexas, e na r.aheçil um cocar de plumagem,
os quaes espargião copiosas c diversas flôres odorificas
quando passou S. A. R. o Serenissimo Sr. Principe Regente.
I! No alto das escadas ela matriz, bem immeeliato ao
porlico, se nchavão duas grandes gyrandolas de fogo, que
subirão ao ar, assim como varios bombões que estavão
armados na mesma rua Direita junto á entralla elo primeiro portico.
(I Em
louvor de S. A. 1\. o Principc Regente, nosso
SenllOr, Francisco Xavier ela Gamara fez no feliz dia da
sua entrada cm Villa-Rica os eguintes versos; .

cc Enregelada de frio,
Quasi morta, sem calor,
Desfallecia ouvindo,
J:i não existe, Senhor.
cc' Ias hoje que o céo bafeja
O nectar do seu valor,
Tenho o meu bem restaurado,
Beijo a mão do meu Senhor.
cc Em um navio de ouro
Vejo, emfim, o meu amor;
Quebrou o griihão pesado:
Viva o Principe Senhor.
« Ja na trombeta da fama
SOa com graça e vigor:
Viva o Principe Regente
D. Pedro, nossp Senhor.

(( Do throno mais elevado
ó vós sereis successor :
Vi\'a o Principe Regente
D. Pedro, nosso Seuhor. »

No dia 25 de Abril estava o Principe de volta ao
Rio de Janeiro, tendo, só com a sua presença e
com as armas da razão, paci Gcado a provincia de
Minas. Este acontecimento como é um bonito episadio da vida do Sr. D. Pedro I, reproduzirei o que
sobre elIe escrevêrào a Ga;;,eta do Rio e o Espelho,
que tanto interesse tomavão DOS acontecimentos do
tempo:
C( S. A. Real partio no dia 6 de Abril da villa de S. João de
El-Rei. como já annunciámos, e entrou nesse mesmo dia na
villa de S. José, aonde foi recebido entre vivas e acclamações
da camara, povo e tropa, ornadas todas as ruas com a maior
pompa.

(C Acamara aprcsentou nessa oCC<1sião a S. A. Real a represenlação n. 1; e, tendo-se olf~recido o esquadrão de cavallaria
Je milicias que alli se achava para fazer a guarda da suá real
pessoa, S. A. Real, agradecendo, dispensou de o acompa[Jhar,
e prosegui'o a sua jornada at({ o pouso 0,ue lhe fez o lenentecoronel Giraldo Ribeiro de Rezende, onde encontrou uma ordenança de ddlJs mEmbros do governo prov.isorio de VillaRica, o desembargador JlIanoo: Ignacio de 1IIello e o cafonet
José Ferreira Pacheco, quc annunciára a chegada destcs com
o fim de comprimentarem aS. A. Real; mas, não se verificando
isso até o dia seguinte, continuou S. A. Real 11 sua marcha, e
depois de tres leguas, na fazenda tias Gatbaguazes, chcgáaão os
referidos dou membros do governo, que se dirigirão a comprimeIilar ao (uosmo augusto Senhor, e a render-lhe submissão
e obediencia por parte do governo da provincia, e encorporados á cOmitiva testemunbárão o enthusiasmo e alvoroço com
que a camara e povo da villa de Queluz esperava e recebeu
S. A. Rpal, proclamando o Principe Regente.
cc Depois de .ter S. A. Relll dado beijh-mão, e quando se dispunha a partir para o CaRão do Lana, no momento em que a
camara e povo da vlUa referida lhe apresenlava a l'epres"nlaçi:Jo n. 2, soube, por noticias tran miltidas de Villa-Rica, que o
tenente-coronel José 1Ilaria Pinto e o commandante do novo
corpo de caçadores mandado credl' pelo governo projectavão
oppôrem-se á sua entrada naquella vi\la contra o volo e desejos da maior parte da tropa de cava lia ria de linha, dos corpos
milicianos e de todo o povo, com reserva de meia duzia de insensatos, e que o juiz de fóra presirlente da camara rnandára
irrsimíar por edilal's ao povo, e debaixo de pena, os vivas, que
só pJderia dar ao mesmo Senhor.
« Então S. A. Re",l fez passar ordem para sc rcunirem e
marcharem quatro regimentos de ca,allaria de milicias da comarca do Rio das lIortes, sabendo-se ao mesmo lempo que sem
ordem nem insinuação sua os de Sabará se dispunhão a marchar sobre Villa-Rica para dissolverem o governo. que tão pesado lhes era. Fez expedir lambem ordem para ser preso o tenenle-coronel Jo é ~laria, e dando outras providencias que parecêrão convenieBtes, seguio immediatamente para o Capão
do Lana, dispensando de o acompanharem grande numero de
officiaes de ordenança e milicias, quo na referida villa de QueI uz, depois desta noticias, se olIerecêrão para guarda da sua
~
real pessoa.
« Erão 10 horas da noite do dia 8 quando S. A. Real chegou
ao pou o, encontrando perto do arraial do Ouro-Branco dous
deputados da camara de Vil!a-Rica, que o vinhão comprimental' e acompanlrar, recebendo por toda a estrada as maiores
demonstrações de amor, respeito e alegria dos povos.
cc Ko dia seguinte 9, logo ao amanhecer, se apre entárão a
S. A. Real alguns officiaes e soldados da la e 2a linha, rogandolhe não suspendesse a slla entrada na capit~l, porque tinha pela
sua causa, que era a do reino do Brasil, todo o povo e tropa, á
excepção de uns poucos de amotinadores; m3S S. A. Real, que
queria por todos os modos poupar o sangue de victimas innocentes, mandou expedir ao governo a portaria. n. 3, encarregando da entrega deli a ao· dous mambros do mesmo govprno,
que já se lhe havião apresemado, os quaes, partindo pelas 11
horas da manhã, anles de uma da tarde voltárão incorporados
aos mais membros do governo, que encontrarão jã em caminho dirigindo-se. a comprimentarem a . A. Real, e a renderem·lhe a deviria obediencia como Principe Regente do reino
do Brasil, protestando todos que S. A. Real podia entrar segurona capital.
« Seguirão-se irnmediatamente os vi I'as da tropa, que alli se
acha,a commandade pJr um capitão para -fazer a guarda de
S. A. Real, que ordenou ao governo se recolhessem a capital
para alli o receber.
( Chegou pouco ao depois o tenente-coronel Jo é Maria Pinto,
que se foi apresentar pr~so, e S. A. Real, depois de o ouvir,
conhecendo a sem razão com que fôra denundado, generosamente lhe mandou entregar a sua espada, e, ordenando que o
acompanhasse, deu ordem para continuar no governo das armas até que fos e nomeadg novo governador, em conformidade
do decreto das cOrtes.
cc Soube-se então que o j~iz de fóra, o commandante do
corpo de caçadores e mais algumas pes oas insignificantes da
villa, erão os que promovião as desordens que antes se ha,rião
annunciado. Pelas 6 horas da tarde entrou S. A. Real na capital,
onde foi recebido com a maior magniücencia pos iveJ. O go·
'Ulrno, carnara, ~Iero ~ immenso povo de ambos os rexos 01'0rão esperaI' na di tanCla de perto de um quarto de legua, á entrada da villa.
I! AIli lhe derão ,iva
como regente do reino do Brasil, e
depois foi conduzido debaixo do pallio á igreja matriz do OuroPreto onde assistio ao « Te-Deum )J com excellente mUSICa,
findo' o qllal recolheu-~e acompan.hado de immenso poyo, enlre vivas, fo"os do ar e de arl1lhana, por entre fileIras de
tropa, até o paço, onde deu beija-mão ao governo e á camara,
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reservando para o dia seguinte fazer a mesma honra ás diversas corporações e povo.
.
(r Seguirão-se os vivas e descargas da tropa da la e 2a linha,
e a falia de S. A. Real, já transcl'ipla na cr Gazeta, » que foi
correspondida com repelidos. vivas ao Principe Regente conslitucional pela tropa e povo. Em tudo respirava o mais perfeito socego, prazer e regozijo publico. II
« S. A. R. o PrlOcipe Regente ordena ao coronel João
Luciano de Souza Guerra Godinho que boje mesmo, de
accordo, se Decessario fõr, com o teDente coronel com·
mandante da tropa de linhaJosé da Silva Brandão, prenda
á sua ordem o tenente-coronel aggregado José Maria
Pinto Peixoto, e o conduza preso ao seu paço do Capão
do Lana, onde vai pernoitar hoje, e que confia do seu
zelo, actividade e patriotismo, a execução da presente ordem. Paço_da villa de Queluz, 8 de Abril de 1822. II
u Sendo um dos meus mais sagrados deveres vigiar
pela salvação do Estado e 'pela felicidade dos POv.os, que
1'01'00 confiados á minha rcgencia por meu augusto pai o
SI'. D, João VI, rei constitucional do reino unido de Portugal, Brasil e Algarves, não me. podia ser indilferente a
maneira illega) e precipilada com que foi feita a nomeação e installação do governo provisorio da provincia de
Minas-Geraes, e receei logo que uma parte dos seus
membros, tendo sido eleila por subornos e conloios, se
detlisaria facilmen te das obrigações generosas dos seus
cargos; desejando, porém, vêl' se pela minha bondade
paternal conseguiria fazê-los entrai' e seguir a estrada da
honra e da justiça, approvei a sua nomeação. Mas desta
vez enganou-se o meu paternal coração, porque de dia
em dia aquenes meSmos de quem eu desconfiava, levados
sómente de vis interesses prssoaes e da ambição de mandar, mancommunando-se eom algumas outras cabeças
anarchicas e sediCiosas, forçárão aquelle governo a arrogar-se atlribuições que nenhuma autoridade legitima lhe
tinha conferido ou podia conferir, reunindo em si não só
o poder executÍl'o e economic(l, mas até o legislativo e
judiciario, com manifesta rebeldia ás côrtes, a el-rei meu
augnsto pai e a mim como seu delegado e Principe Regeute deste reino.
I( Querendo,
pois, dar prompto remedio ás desordens
e attelltados que diariamente têm cre!'cido: hei por bem
cassar, o presente governo, e ordenar que, em conformidade dos §§ P, 2°, 3.,4°, 6°, 7° e 8° çla carta de lei do
1° de Outubro do anno proximo passado, que vão com
este por cópia, assignado por Jose Bonifacio de Andrada
e Silva, ministro e secretario de Estado dos negocios do
reino e estrangeiros, se proceda á nomeação de um governo legitimo, ficando por ora suspensos os mais artigos
da mesma lei por não convir ao bem dos povos deste
reino que tenhão a devida execução sem que chegue a
decisão final das côrles geraes e constituintes da nação
portugueza, á vista das representações das dilTerentes
provincias e camaras do Brasil.
'
« As autoridades, a quem competir a execução deste
decreto, o tenhão assim entendido e o cumpl'ão. Paço,
em 23 de Março de 1822.-Pl'incipe Regente.-José Boifacio de Andrada -e Silva. II

Pal'agraphos da carta de lei do i O de Outub,'o de 1821,
pelos quaes S. A. R. o Principe Regente manda procedeI' á nova eleição do governo da província de 111 inasGeraes, segundo o decreto de 23 de Ma1'ço de 1822,
rr § I. Em todas as provincias.do reino do Brasil, em que
até o presente havião governos independentes, se crearáõ junlas provisorias de governo, as qua,ls serão compostas de sete
membro~.. naquellas províncias que até agora erão governadas
por capitães-generaes, a saber Pará, Maranhão, Pernambuco,
Bahia, Rio de Janeiro, S. Paulo, Rio-Grande do Sul, MinasGeraes, Mato-Grosso e Goyazes ; e de cinco membros em Iodas
as mais provinciasem que até agora não havia capitães-gene
raes, mas só governadores. incluidos em um e oútro numero o
presidente e secretario.
rr § II. Serão ,eleitos os memb!os das mencionadas juntas
por aquelles eleitores de parochla da provincia que poderem
reunir-se na sua capital no prazo de dous mezes, contados.

,

desde o dia em que as respectivas autoridades da mesma capital receberem o presente decreto.
( § III. Serão nomeados os membros das juntas provisorias
do governo entre os cidadãos mais conspicuos por seus conhecimentos, probidade e adherencia ao systema constitucional,
sendo além disto de maior idade, estando no exercicio dos seus
direitos e possuindo bastantes meios de subsistencia, ou provenhão de bens de raiz, ou de commercio, industria ou empregos.
« § IV. Será antes de todos eleito o presidente, depois o secretario, e finalmente os ou tos cinco ou tres membros, segundo
a classilicação expressa no art. 10, sem que tenha lugar a nomeação de sulislitutos. Poderá (ecahir a eleição em qualquer
dos membros do governo que se achar constituido na prov incia, bem como em qualquer dos eleitores; e quando fór eleiio
algum magistrado, omcial de Justiça ou fazenda, ou official militar, não exercerá seu emprego emquanto fOr membro do governo.
rr § VI. Fica competindo as juntas provisorias do governo
das províncias do Brasil toda a autoridade e jurisdicção na
parte civil, economica, administrativa e da policia, em conformidade das leis existentes, as quaes serão religiosamente observadas, e de nenhum modo poderáO ser revogadas, alteradas,
susprnsas ou dispensadas pelai juntas do governo.
rr § VII. Todos os magistrados e autoridades civis ficão subordinados às juntas do governo nas materias indicadas no artigo antecedente, excepto no que fOr relativo ao poder contencioso e judicial, em cujo exercicio serão sómenle responsaveis
ao goveano do reino e ás cOrtes.
rr § V1ll. As juntas llscalisaráõ o procedimento dos empregados publicos civis, e poderáõ suspendê-los dos seus empre!los quando commettão abusos de jurisdicção. precedendo informações, e mandando depois formar-lhes culpas no termo de
oilo dias, que será remellida á competente relação para ser abi
julgada na fórma das leis, dando as mesmas juntas immediatamente conta de tudo ao governo do reino para providenciar
como fór justo e necessario. Paço, em ~4 de Março de 1822.
-José Bonifacio de Andrada e Silva. »

Artigos do officio.

« Senhor.-Em tempo que na capital desta provincia
se reunirão os eleitores de comarcas para procederem á eleição dos desputados de córtes, que devião ir assistir ao con·
gresso geral aa nação, sendo para isto destinado o dia 1á de Setembro do anno passado, tendo-se neste mesmo tempo por
ordem superior participado a todas ps camaras da provincia
que cada uma mandasse á capital dous ou tres procuradores
para por elles ser installado o governo provisorio da provincia,
assignando-se-lhe pal'a este fim o dia 10 de Olltubro do mesmo
anno; forão com eUeito reunidos os eleitores das comarcas rias
casas do conselho da capital para darem principio á eleição no
dia assignado, e foi então que o general, que presidia ii eleição
do que devia ser presidente da corporação dos eleitores, lêu
publicamente um oflicio da camara da dita capital em que se
convidava a todos os eleitores alli reunidos a demorarem-se
depois de concluida a missão a que se destinavão, e esperarem
pelo dia determinado 10 de Outubro, cm que devião comparecer os procuradores das camaras para a elcição do governo, e
juntamente á dita eleição, ao que todos se prestárão voluntarios.
rr Procedeu-se com effeito á eleição dos deputados, que findou no dia 17 ou 18, e logô no outro dia de madrugada apparecêrão alguns ofliciaes da tropa de linha pelas casas dos ditús
eleitores, convidando-os a reunirem-se naquelle mesmo dia-nas
casas do conselho, e certificando-se de que a tropa se achava
,estacionada na praça para os defender de qualquer insulto que
pudesse ar.ontecer por alguma parte opposta, e que nào havia
necessidade de esperar pelús procuradores das camaras, uma
vez que os eleitores podião fazer as suas vezes por serem de
todas as comarcas, e que el!es querião já o governo installado.
Assentirão com elfeito todos, talvez porque as circumstancias
do tempo assim o pedissem, e installárão o governo existente.
rr Este governo, Senhor, segundo a voz publica, não tem
seguido a mareba que lhe competia; elle tem arrogado a si poderes extraordinarios e incompetentes á sua jurisdicção, e
principalmente negando a obediencia ao centro do poder, que
o augusto pai de V. A. Real, nosso saudoso rei, depositou nas
mãos de V. A. Real, como regentll e seu lugar-tenente neste
reino do Brasil, obediencia, respeito e subordinação que nós e
todo o povo destc lermo protestamos seguir e defender a todo o
cuslo.
rr A Providencia Divina conduzio a V. A. Real a esla provinci a para vê!' occcularmente o estado cm que eUa se acha,
providenciar e remediar os males de que ella 'se vê ameaçada,
(J que anciosos esperamos da alla comprehensão de V. A. :Real,

DAS CONSTlTUIÇOES
que o céo guarde por muitos annos. Villa de S. José, em camara de [, de Agosto de t82~.-Barlholomeu de Souza SOaJ:es,
juiz presidente.-José Ferreira Mar(jns, juiz C'rdinario.-Francisco Antonio dos Santos, vereador.-Domingos Gonça~ves de
Lara, vereador.-João Jo~é Rodrigues Rego, vereador.-Venaneio Antonio de Souza, procurador da eamara.-João Alvares Antunes, escrivão. »
(Seguem-se outras assignaturas )
fI Senhor. - A bondade de V. A. Real, reconhecida
por todos os povos das capilanias do Brasil, e mais que tudo
na de!iberaçllo que tomou de resídir entre elles e communiear-Ihes a sua alta protecção, exigem justos agradecimentos,
ainda m1is dignando-se V. A. Real honrar este paiz com sua
augusta e real presença, pelo que acabamos de render graças
ao Omnipotente por tão especial beneficio.
~ A apressada installação do governo provisorio anles do
dia 10 de Out~bro do passado, dia designado aos enviados das
camaras para SF, congregarem na capilal de Villa-Rica, e novos
corpos de defesa IlOS obrigão a f1uctuar em tristes pensamentos e esperar funestas consequeneias'a que supplicamos a V. A.
Real queira obstar, aceitando nossas sinceras confissões e reconhecimentos, que prestamos nas reaes mãos de V. A. Real,
nosso Principe Regente, Serenissimo Sr. D. Pedro de Alcantara, legitimo des<tlndente da oasa de Bragança, a quem juramos obediencia.
cc E' este o unanime sentimento dos leaes concidadãos deste
termo da real villa de Queluz, que, em camara, aos 8 d9 Abril
t03m a satisfação de assignarem a p,resente rogativa.-Januario
Marcial de Almeida, juiz ordinano.-O vereajor Manoei Dutra Gonçalves Rezende.-O vereador Severino José Vaz.O vereador Manoel da Costa Pereira.-O procurador da camara Joaquim Ferreira da Silva.-O escrivão Manoel Albino
de Almeida. li
(Seguem mais diversas assignaturas.)
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fação; dia o mais plausivel para lo(los os habitantes desta
villa, a mais nota,vel da provincia de Minas, se dignou
S. A. H. o Principe Regente do Brasil entrar ás ú horas o
meia da larde, lendo sido antecipada a certeza desta mui
salisfatol'ia noticia no dia 31. de Março preceente, quasi á
noite; ficou então torlo o povo contentissimo, enthusiasmado de prazer, não se poupando a trabalhos e despeza
alguma, cuidando logo no aceio das casas e ruas, de di
e de noite, na armação de seis magnificos 'arcos triumphaes, como adiante descrevemos.
«( Derão-se logo as ordens lIara a formatura dos dous
regimentos de, cavaIlaria e inl'anlaria da 2 a linha, os quaes
ao meio-dia se pOStlll'ão no largo da Camara, cujo paço
foi destinado para a hospedagem de S. A. Real; depois
dous sargenlos-móres, commandantes, e graduado com
o estado-maior do 1. o regimento, composto de 8 omciaes,
marclJúrão a caminho II enconlral' S. A. Real em dislancia de 2 legnas, e tendo elles a dita de o avislarem, S. A_
Heal, com o costnmado agradl) se dignou de Ibes dar a
beijar sua augusta mão.
(( Logo os dous majores se olferecêrão para servir de
batedores e como guarda de honra, o que Sua AlLeza
aceitou, e a exemplo destes se ofTerecêrão tambem dous
tenentes·coroneis, que se unirão áqueIles dous majore .
No sitio do Olhu d'Agua, dislante da villa uma legua, estava poslada uma companhia de cavaIlaria da 1. a linha, a
qual, depois de fazer a devida continencia a S, A. Real,
lhe veio servindo de guarda.
u E' inexplicavel o regosijo, prazer e satisfação de todo
esle fiel povo, que não podia acreditar ter a ventura de
vêr pela primeira vez um Principe amado e idolall'ado em
exlremo, sendo immenso o concurso dos povos das circumvi7.inhanças.
_
II Chegado, pois, S. A. Real e a comitiva das classes
mais distinctas, que linbão a honra de o acompanhar, á
enlrada da villa eslavão á espera o clero, nohreza e num~roso povo, a camara com o rico_palio; e S. A. Real,
aVistando-os, se apeou, e logo o presidente da camara
,lhe deu os vivas, que forão todos correspondidos, e o
parocho enloou o hymno Benedictus Dominus Deus Israel, seguido do mais clero.
o
(Segue neste lugar a descripção dos arcos e poesias,
que aéima vão publicados.)
.
II S. A. neal moslrou daI' sinceras provas do seu amor,
correspondendo com agradecidos cortejos. Entron na matril; cantou-se solemne Te-Deum em acção de graças;
depois seguio com torla a comitiva para o paço destinado,
c alli deu a sua real mão a beijar aos seus leaes subditos. As tropas derão as descargas do costume, dando o
cOIDmandanle os quatro vivas ú religião, á constituição, a
c\-rei o Sr. D. João VI, ao Príncipe Hegenle do Brasil.
II Esteve 5, A.
Real nesta villa até a manhã do dia
sabbado da alleluia, em cujo tempo deu provas de amOlO
e satisfação a todos os seus subditos, e ás 8 boras da maoh,ã seguio, acompanbado de innumeraveis pessoas, para
a villa de S. José, deixando a toda esla villa cheia das
mais vivas e amorosas saudades, de onde segue para a capital de Villa-nica. '
« Copiaremos aqui, como em lugar competente, a seguinle

II Manda S. A. R. o Principe Regente communicar ao
governo provisorio desta provincia que, tendo em vista accommodal' os partidos que era constante haver na mesma provincia, tomou a resolução de a vi,ilar e observar por si Hlesmo o
espirito publico.
« Em Barbaeena, em S. João de EI-Rei, em S. José, em
Queluz, e por todas as estradas por onde passou apparecêrão
os maior desejos de união; as dilferentes camaras e povos,
ainda por onde S. A. Real não passou, representarão a firme
adhesào e resolução de o reconhecerem como Principe Regente
constitucional do reino do Brasil, por ser essa a unica medida
capaz de o salvar dos males que o ameação.
« Semelhantes representações erão confirmadas pelo inex·
plicavel enthusiasmo com que lodo o povo recebia no meio de
vivas, que por talo proclemavào.
« O mesmo governo provisorio enviou dous dos seus mem·
bros a beijar a mão e protestar-lhe os mesmos principios de
obediencia e subordiuação; mas, approximando-se á capital
de ViIla-Rica, soube com grande magua de seu coração que na
mesma capital se tem formado um pequeno partido, insinuandQ
até o modo por que o povo. debaixo de penas, ha de dar os
vivas na sua presença e recebimento, com o fim sem duvida
de se nej!;ar a. S. A. Real e reconhecimento da regencia por que
os povos instão.
c( Não querendo S. A. R~al nem usar de força armada, nem
expor o povo inerme e a tropa do iguaes sentimentos a serem
sacrificados por esse pequeno partido armado, que lbe consta
existir, suspende em consequencia a sua entrada na mesma capital até que este governo declare explicita e formalmente os
seus sentimentos, e se reconhece ou não aS. A. Real como
Principe Regent(; constitucional do reino, preslando-lhe a devida submissão e respeilo, como centro do podeu executivo
deste reino do Brasil, para depois deliberar se ha de ou não
entrar na mesma capital, onde S. A. Real nào entrara sem que
Pl·oclamação.
o governo proteste render-lhe o respeito e obediencia que cumpre á sua real pe~soa. Paço do Capão do Lana, 9 de Abril de
18U.-Estevão Ribeiro de Rezende.
II Habitantes de S. João de El-Rei !-Salvar a pairia
« Está conforme. »
dos hurrores da anarchia e da guerra civil é a honra
mais gloriosa que pôde caber em partilha aos cidadão
(( Promellemos, escreve o redaclor do Espelho, dar benemerilos, ElIes devem acudir com promplidão ao seu
circumslanciada narração das feslas com que S. A. n. grito, arriscarem-se salisl'eitos aos perigos e sacrificarem
o Principe Regenle do Brasil foi recebido na villa de Sllas vidas em deresa do paiz onde nascêrão ou onde se
S. João de El-nei. Tivemos a satisfação de receber esla criárão.
fiel e interessante relação, congratulando-nos com os
li A pai ria
tem direito ao serviço de todo~ os seus
amigos do bem da patria pela altradavel perspectiva que filhos quando circumstancias urgentes os fazem jndispenhoje ofTerece a provincia de Minas G.eraes, desassombrada saveis; com-ellas araba a difTerença de soldados e pai~a
daquelle facdosos, que machinavão"a sua ruina para no : uns e outros são obrigados a prestarem os seus
suslenlarem sordidos interesses:
serviços.
II Habitanles de S. João de EI-Rei! E' chegado o mo(( S. Jo;1O de El-Rei, 3 de Abril de 1.822.- 'este fauslissimo e sempre' memoravel dia de incomparavel snlis- mento de patenteardes ao mundo os vossos palrioticos
1.

"..

HISTORIA

232

sentimcl)tos, a vossa adltesão ao systema constitucional
e o vosso amor ao melhor dos PI'incipes.
« A capital desta provinciu. está amcaçada pela insidiosa oLstinação e cegueira-de alguns !lomens inimigos
da ordem, que lião duvidão talvez ficarem submergidos
nas suas ruinas.
( S. A. n. o Principe Regente, prelendendo conciliar
Lndã pelos meios ua prudencia, combinados quanto é
passiveI com os do respeito e segurança,.tem determinado que uma força consideravel se approxime á capital.
Esta é, pois, a occasiào que vos prepara a gloria de vOp
cobrirdes ue immbrlalidade.
(( Vinde oITerecer-vos voluntarios para engrossar o
corpo da tropa que deve partir._Vinde concorrer para o
triumpho da liberdade constitucional, que quasi ia a ser
supplantaua pela anarchica licenciosidade. Vinde! A patria vos chama, a Iloma vos persuade e o dever vos
obriga.-Antonio Constantino de Oliveirá, sargento·mór
commandante.-Jol1O Rodrigues Silva, sargento-mór. )J
1Jl inas-Geraes.
« Tendo visto varias cartas 'dcsta proyincia, que referem algumas particularidades da viagem que S. A. R. o
Principe negenle emprehendeu, e tão heroicamente desempenhou em beneficio e para tranquillidade daquel1es
povos, parece-nos dever oITerecer -ao leilor o que el1as
contêm de mais notavel no seguinte extracto:
Sabendo-se em Marianna quarta-feira 3 de Abril que
S. A. R. o Principe Regente se achava em Minas, o Exm.
SI'. Lispo, que em todas as criticas circumstancias
daquel1a provincia manejou os negocias com a maior prudencia e firmeza, a bem da união, e felicidade do Brasil
e Portugal, mandou immediatamente na quinta-feira
santa o Rev. Dr. Marcos Antonio lIIonteiro de Barros, arce.diago presidente do cabido e provisor vigario-geral do
bispado, a protestar novamente a sua obediencia e fidelidade ao mesmo augusto Senh9r, não podendo fazê·lo
pessoalmente pel<.> indispensavel dever de sagrar nesse
dia os oleoso
'
« Acompanhou-o o deputado da camara o Dr. Luiz
José de .Godo!, TOlTes, vereador mais velho, e ambos no
dia 6 se apresentárão a S. A. Real junto á cape na., dos
Olhos d·Agua, freguezia do Prado, termo de Queluz, comarca de S. João de EI-Rei, 22 leguas uistante da metropole, onde desempenhárã~ a sua commi~são, sen.d.o
acoilfidos pele nosso augusto Joven com a maIOr aITabllidade com que ahi manifestou a grande estima e contemplação em que linha o veneravel preladO de Marianna.
« Desde S. João de El-rei até Villa-Rica teve S. A. Real
a satisfaçito de testemunhar a fidelidade de muitos soldados de certo regimento miliciano da camara de VilIaRica, que, por saberem que erão chamados por um seu
superior para serem obrigados a receberem munições
para um infando objecto, que não cumpre memorar, farão testemunhar-lhe os seus humildes sentimentos, protestando-lhe que não podião ncm querião ter outro regente senão S. A. Real, que benignamellte os recebeu,
prometlendo-lhes a sua real protecção.
« Não se póde deixar de expressar o nome do honrado José Coelho de Oliveira Duarte, capitão-mór aggregado á villa de Queluz, que com innumeravel multidão de
povo se foi prostrar aos seus reaes pés, pedindo a sua regencia unica, ~ que não querião senão o governo de um
e que fosse o mesmo Senhor, ao que S. A. Real respondeu que não podia ser, porque eIle era constitucional,
mas. que tudo estava providenciado para o bom governn e
'
felicidade dos povos.
« Na villa real de Queluz, 10 leguas distante de VillaRica, é que no dia 8 de Abril lhe ap'parecêr1),.Q o Dr. Manoel Ignacio de Souza e Mello e o'corone!reformado José
Ferreira Jlaqheco, membros e deputados do governo provisaria de Villa-Rica de Minas-Ceraes, donde partirão a
3 por se terem demorado por certos motivos sinistros,
que por ora calamos, os quaes farão recebidos por S. A.
Real, posto que com a maior clemencia passiveI, com«(

tudo com dignidade e firmeza que os fez tremer, e a todos os circumSl.íJntes que não estavão na mesma situação.
II De Queluz deu S. A. Real, em cOllsequencia das verdadeiras noticias que alii teve, as disposições já annUllciadas, e seguia para ViIla-Rica, pernoilu11do no dia 8 em
o Capão do Lana, 14 leguas distante de ViIla-Rica.
(( Daqui mandou ao honrado e fiel coronel João Luciano de Souza Guerra as grdens respecti vas á prisão do
tenente-coronel José Maria Pinto, ql1e eIle com o maior
valor e fidelidade exactamente cumpria, apezar de obstaculo e perigos que se llle oppuzerão.
_
« No Capão do Lana se apresentou a S. A. Real o tenenle-coronel José l\Jal'ia Pinto, que, protestando o respeito e obediencia que devia, mereceu os mais prodigiosos
elfcitos da incomparavel cltlmelJcia ele S. A. Real.
« No cntarito em Vi lia-Rica tudo era desordem e pavor.
Cumpre deixar em silencio os que a. molivárão, e quem
andava á sombra do estandarte da camara com os cama·
ris tas, prostituindo o respeito devido a tão séria corporaçito, incendiando os povos para o mais sacrileg.o dos allentados, al1iciando as milícias, cujos individuas pela maior
parte, aindo que não poeMa resistir á força, comtudo no
animo e no coração erão mni fieis aS. A. Reol, de cujos
senlimentos, porém, não era o novo batalhão de caçadores iIlegalmente Cl'eado, composto da ralé dos faccinorosas.
(( O intrepiuo e augnsto Regente, apezar de saber de
tudo, com o maior denodo seguia para Villa·Rica, \lavendo precedenlemente recebido com a dignidade conveniente li sua real pessoa novos deputados do governo
provisorio da provincia, que em consequencia de ordens
suas se lhe vierão apresentar.
« Nt'to podemos deixar de fazer vêr ao publico a olJediencia de José Maria "Pinto, que de ordem de S. A. Real
apparcceu em VilJa-Rica, e tirando o chapéo á face de
toela a tropa clamou em voz alta:- Viva o Principe Regente do Brasil o Sr. D. Pedro de Alcantara l-com o
que tudo se accalmou.
« A's 6 horas da tarde entrou triumphante S. A. Real,
applaudido de todo o povo, e reconhecido geralmente
Principe Regente do reino do BJ"dsil, e desmontando com
loda a galhardia na igreja de S. Miguel, no principio da
villa, foi ahi recebido debaixo do palio e conduzido para
a matriz de Nossa Senhora do Pilar do Ouro-Preto, onde
se cantou o Te-Deum, que eIle acompanhou com o clero,
e dahi -se recolheu a pé para palacio por arcos lrimpllaes
preparados no meio da mesma desordem pela intrepida
maioridade de sens habitantes, e com o mesmo applauso
de vivas
-' « IlIuminou-se a ,iIla nessa nôite, não com aqueUe
alinho que se desejava, porque mllitos dos seus habitantes tinhão fugido para os IQontes e outros se reconcentrárão em suas casas; mas nos dias seguintes foi mui brilhante a illuminação. Nesse mesmo dia o Exm. Sr. bispo
de Marianna tin.l:iJl sahido a esperar em Villa-Rica a S. A.
Real; mas, chegando á Agua Limpa, no principio da
villa, relfoclldeu cheio de pezar e lagrimas persuaqido
que S. A. Real não entraria nesse dia. .
Vollou S. Ex. no dia seguinte, e apresentou-se-lhe
com varias conegos e ecclesiasticos em habitas de cerimonia, e foi recebido com o agazalho d'eviqo ao seu merecimento e fidelidade, fazendo S. A. Real a honra á sua
comitiva de mandar dar um lauto e explendido jantar.
« Determinou S. A. Real ir á Marianna no c1ia 7 de
Abril, o que não pôde elfectuar por nesse dia lh,c chegar
uma parada do Rio de Janeiro, e o effectnou a 8, dia da
Senhora dos Prazeres, que foi de um verdadeiro prazer
para aqueIla cidade.
« Neste, ás 7 da manhã, o Exm. bispo se apl1esentou
com o corpo capitular, varios parochos, clero e seminaristas, junto á primeira casa da cidade, proxima á igreja
de S. Pedro, Olldo na fórma do pontifica) romano deu a
beijar a cruz a S. A. Real, que, logo que o avistou, se
apeou, e, feitas as ceremonias da igreja, com toda a religião e respeito se pôz debaixo do palio, cujas varas erão
levadas pelo presidente e actuaes vereadores, vestidos da
(C
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gala mais rica, pondo-so S. Ex. a um lado da procissão constituir-se por si só, era do seu interesse incorpocom o cabido, clero e seminaristas, formando a mais ex- rar-se ao Brasil na creação de um gl'ande Imperia
tensa e luzida prociss;lO, cantando hymnos e psalmos.
constitucional na America do Sul.
. ({ Não ae póde dcscre~er, e é até incl'ivel a e.IIusão de. As instrucções gO~ que o DI'. Obes sauiu de MonJubilo que e.m todos li ans!Jordava. O p~vo .clamou em tevidéo para tomaI' assento I11S cÔl'tes de Lisboa
chusma conl1Duamente:-Vlvao.no~SOPl'1nC1peRegente d":t d t d ],'
.
·1 R' d
e noss~ libertador; morra o prOVISOl'lO !
lZIU.O (lU e, an es e u o, (e\ la pa~sa~ pe o 10' e
{( Junto á igreja da arclii-collfraria de S. Francisco JaneIro e re~ebe5se as ordens cl? Prlllclpe Regente.;
fingia-se com ramos uma mala, de cujo centro sahia um que _MonteYHléo .era uma par~e llltegr~nte do BraSIl
joven vestido como um indio, o qual~ quebrando um e nuo podIa deiXar de seguIr o destino do mesmo
arco e seltas, ferio docemente a allenção de S. A. ReaL Brasil, de quem jámais se separaria.
O Dr. Obes disse ao Principe que o . eu paiz .não
O clero que ?ompunha a procissão entoava os psalmo;
mais com lagl'llnas_ d~ ternura do q~e com vozes:.
cahiria no absurdo de ficar unido a Portugal, que
{( As ruas es.tavao Juncadas de flores e follJas ,ltê á C!: esta'\'a tão 10nO'e
quando pela mesma razão de disthedral, a ClIJa porta S. Ex. Revma. lhe fez a asperçao
. II
hO " ,
•
costumada, e enloou o Te-Deurn, dirigil1do-se á capella tancl~ e e se aVia sepalad? da !=fespanha,. que Endo 55. Sacramento, donde egúirão para a capella-mór, tre-Rws tambem se quel'la Ulllr ao BrasJ1;-$l Buee alli S. A. r.eal acompanhou o côro, fazendo-se tudo nos-Ayres co~federar-se, porque ambos estes Estacom a maior decencia e harmonia, eSLando a caLlIedral dos reconheClão que o Braeil era. o alIiado natural
armada com toda a riqueza. Depois das orações lançou que a Providencia lhe tinha dado para suá defe a
S. Ex. a .benção pontifical, que S. A. Real recebeu com e segurança.
ambo~ os Joelhos e~ terra.
,
.
O Dr. Obes tomou assento no conselho geral do
ti FIDda esta acçao S. !'-. Re~l, re~usando a can u~gem procuradores de provincia onde servio com distincque se lhe olIereceu, segUlo dabl a pe para o paço eplsco- d
, d
d
paI, que fica á gran~e distancia,. acompan.bado pelo çao, toman ~ l?arte em to os os actos o mesmo
Exm. bispo, corpo capItular em habito canomcal, clero, c~nselho,. p~lllClpalmente ~aquelle pelo qual se'~e
militares e povo; todas asjanellas das ruas da cidade, dl~ ao Prmclpe a convo.caxao de um~ camara leglspor onde passou S. A. Real, eslavão ornadas de colchas, latlva para fazeI' a constltUlção, e CUidar dos outros
interesses igualmente importantes para ol'ganisae de todas ellas as senhoras lançavão nuvens de OOres.
« 05 \lPplausos repetidos e continuados do povo, os ção definitiva da monarchia brasileira.
repiques de todos os sinos, deTão á :\Iarianna o loais
bello espectaculo que tem visto,. e os que o presenciárão
não poderáõ expressar. Recolhido S. A. fieal ao paço AINCORPORAÇÃO DE 11<l,NTEVIDÉO.lO BRASIL ERETROSPECTO
episcopal, e desde então real, deu beija-mão, primeiraDAS REPUBLICAS AllERICANAS
men"te só ao Esm. bispo, depois ao cabido, á camara e
finalmente a todos.
A maior difficuldade com que tem lutado os Es« Ahi jantou só, se1l40 SErvido .com todo o respeito e a
maior deliclldeza. DepOIS do que Jantou o Exm. DIspo com tados da America Meridional, que forão colonias da
toda a eomiliva,e S. A. Real voltou a dormir á \'illa- Hespanha, p<l;ra se constituirem -independentes,
Rica, deixando os habitantes muito desgostosos por não procede da forma de governo que adoptál'ão. :\Tão
sou adverso á fórma de governo republicano, como
pernoitar alli.
•
« Dabi a dous dias voltou S. A. ficai a saciar a saudade não sou a nenhuma outra fórma de goverr:o. Seja
daquelles seus subditos e bonrar novamente S. Ex. Revma clla qual fôr é boa se tem por base_a indole, usos e
jantando no p~ço ; mas não pernoito~l. S. A. Real por es- costumes dos que a escolhêrão, isto é, se ha educação
pecial obsequiO mandou-se despedIr daquelle virtuoso P?litica e soc~al pal'a elia, porque tanto tem flor€sprelado no dia :19, por cuja mercê S. Ex. lhe foi beijar a Cido os ImperlOs absolutos, como os constitucionae
mão no dia 20, com varios membros do cabido, que delle e os republicanos.
se despedirão cheios de reconhecimento e saudade. ))
Tudo depex;tde da harmonia das instituições com
a educação, Isto é, com a origem, indolé, usos e
CHEGA í\0 RIO DE IANEIRO D. LUCAS JosÉ OBES, DEI'UTADO costumes dos povos. Nem a origem, nem a indole,
nem os usos e costumes, e nem a educação dos poDE 1l0NTEVIDÉO
vos da America Meridional esta\'ão em harmonia
com as intitujções republicanas.
Montevidéo estava já encorporado á monarchia
E' por meio de ensaios, ou anteE é por meio da
portllgueza, e etegeu para deputado ás côrtes de educ~ção, qu~, pouco a pouco, as novas gerações as
Lisboa ao DI'. D. Lucas José Obes, e mandou que vão mtroduzmdo nos seus usos e costumes, até de
este deputado na sua viagem pal'a Lisboa passasse todo desapparecer dellas a indole da sua origem.
pelo Rio de Janeiro, e ahi obedecesse ao que o Tsto não é obra de momento: é trabalho-<1e secuPrincipe Regente ordenasse:
los, e antes que estes decorrão tem ainda a America
O Dr. Obes chegou com etreito ao Rio de Janeiro muito que soffrer com essa desharmonia existente
em fins de Fevereiro ou começo de Março de 1822, entre as suas novas instituições e a indole dos seu
e informado das occurrencias politicas em relação povos.
aos negocios com Portugal deliberou não continuai'As antigas colonias hespanholas na America Mea sua viagem. O Príncipe Regente determinou que ridional, tão florescentes quando sobre ellas pesava
elle ficasse no conselho de procuradores, repl'esen- o jugo metropolitano, apresentão agora, que são
tando aill' a provincia de Montevidéo.
republicas independentes, um aspecto bem diverso.
D. Lucas .José Obes achava-se na força da idade A causa disto não se póde achai' senão nessa dese tinha bastante illustração, muita vivacidade e pe- harmonia. Olhe-se para o Mexico e mesmo para o
netração. Comprehendia as circumstancias dos Estados do sul do BI'asi]. O Mexico, um dos lugares
tempos e os homens, e o machinismo do ~overno mais beBos do globo, rico e fcrtil de todos os prornonarchico representativo, que julgava convir de ductos da natureza., com uma grande população,
preferencia ao seu paiz, e que, não podendo elle desmantelando-se, mod'ficando algumas vezes as
\"
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suas instituições, sem achar um ponto de apoio _ Montevidéo comparou o seu estado anterior com
onde as firme e consolide!
o seu estado p~eseute, e desta comparação resultou
A guerra civil é já o seu estado normal. que aca- declarar elle pelos seus orgãos legitimos que queria
bará qnando a republica fôr de todo desmembrada. unir-se ao Brasil. A côrte do Rio de Janeiro annuio
E' a ambição dos caudilhos que a dilacera e des- ao pedido, porque vio que era feito ,'oluntariamente
troé! Um cidadão mexicano, o Sr. Esll'ada, homem sem o menor constrangimento. Montevidéo foi inde muita illustração, escreveu em annos passados corporado ao Brasil, mas essa incoI'poração não
um luminoso opusculo politico a I'espeito do seu custou áquelle Estado o menor saúificio. Continuou
paiz, e descreve com cÔl'es desbotadas as phases a governar-se por si mesmo, como se governava
por que tem passado desde a sua separação, da Hes- antes.
panba, pois tendo experimentado varias fórmas de
govemo, sempre o seu estado é para peior. O unico
DEPLORAVEL ESTADO DE BUENOS-ATRES
systema que o poderá salvar sera a monarchia constitucional rcpresentativa, que satisfaz as ambições
Tal era o estado das cousas quando chegárão ao
de todús e harmonisa as instituições democraticas
Rio de Janeiro D. Lucas José Obes e H61'rera, decom a estahilidade social(*).
A AmeI'ica do Norte floI'esce e fructifica com as putados eleitos para repre8entar Montevidéu no
instituições republicanas, porque essas instituições congresso de Lisboa.
estão alli na mais perfeita harmonia desde o seu .A PÓ!! a IrallquilJidade, a ordem e a obediencia
pl'incipio, CQm a origem, indole, usos e costumes que reinavão em Montevidéo, influirão para que
dos povos que habitavão aquella pal'te da America Buenos-Ayres, ~ntre-Rios c outros paizes do Rio
da Prata, tratassem de procurar condições igunes
an tes della se consti tuir iudependente.
Depois dá independencia para alli COl'rêI'ào da para se constituirem melhor. Em f820 Buenos-AyInglatel'l'a, A]]emaoha e Hollanda todos os homens res se achava no mais deploravel estado de anarque no seu paiz tinhão as mesmas idéas republica- chia. As instituições republicanas erào uma planta
Ilas, e que farão i> curaI' na America uma nova exotica, que, longe de medrar naquella terra, a
patria para seus filhos, conforme o sen coração pe- trazião em um vortice, que ameaçavão leva-la ao
.
dia. Montevldéo desde a aurora da sua separação da abysmo.
As pessoas mais sensata!! do paiz estudavão os
Hespanha que percorreu sem cessar de um ponto
a oul1'o todo o caminho que vai da anarchia mansa meios de sahir de tão penoso estado, e não achavão
outro senão de o constituir em monarchia, tendo á
á aRarchia bl'avia.
Assim foi consumindo as suss forças e os seus su.a frente um principe da raça de seus antigos
recursOs. O Brasil teve a necessidade, por amor de reIS.
sna tranquillidade e para segurar as suas fronteira!!,
A' frente desses homens sensatos estavão dous
de intervir nos. negocios do seu vjzinhp inquieto. cuja illustração igualava á influencia que exerciã~
Bateu, destruio os caudilhos que alimentaJão a sobre os seus conterraneos. Erão elles FI'. José
marcba bravia, feroz, e fez cessar os actos de bar- Tgnacio Grela, ex-provincial dos dominicanos e
baridade que elles commettião contra os nacionaes D. Gregorio Tagla. O partido político destes d~us
e estrangeiros.
cavalleiros era numeroso no paiz. DeclaráI'ão enes
Para mostl'ar até que ponto levavão a crueldade, em Julho de f820 á côrte do,Rio de JaneiI'o que
lembrarei que Artigas invenlou um 110V,O genem estavão ~ecididos a constitui!: Buenos-Ayres em
de morte,' enlão desconhecido pelos t.yraanos. Fa- monarchlU e a proclamarem o lllfante D. Sebastião
zia coser estreitamente 'l victima que lhe cahia nas Eloberano do novo Estado.
mãos em um couro verde, ficando apenas com a
as condições com as quaes levarião
cabeça de fóra. A' proporção que o couro seccava a Apre~entárão
elfelto
este
projecto,
todas ellas erão de natucrescia o so1frimento da victima. estalavão-se'lhe reza a não podeI'em sereregeitadas.
-Sobre este-asos ossos, e neste longo padecer da\'ão o ultimo sus- sump,lo se tratou largamente, com madureza
e sepiro.
No
Illesmo
anno,
em
Paris,
publicou-se
gurança.
Muitas vezes deixavão os camposjuncados dessas um opusculo, intitulaélo: Les p,'ovillces de la Plata
mumias de novas especies. As mlllbel'cs e crianças e?'igécs en rnonarchie, considér'ations polztiques pa?' le
de seus adversarios não escapa vão ás furias da sel- C... áe S... O autor expõe que no estado em que se
vageria bJ'avia desses inqualifica veis caudilhos. No achuvão
as côrtes de Madrid, do Rio de Janeiro e o
entanto o Brasil entrou na capital de Montevidéo governo de Buenos-Ayres, o unico meio de estabee reslabeleceu a ordem em touo o Estado, sem com- lecer entre as tres potencias uma paz duravel seria
melter o menor acto de viole'ncia ou desacato.
as pI'ovincias do Rio da PI'ata em uma moNunca Montevidéo foi mais feliz do que naquelle reunir
narchia, e de lhe dar por soberano o infante D. Setempo. Tinha um exercito que o defendia sem nada bastião de Bourbon e Bragança.
lhe custar, e governava-se por si mesmo.
Este principe, por seu nascimento, e pelas espeO general portuguez nunca interveio no negocio
do paiz. Até mesmo se casou em MOI1~evidéo(**). ranças que neHe havião, paI'ecia destinado a ser o
A côrte do Rio de Janeiro assim obrando só levava laço de união de todos os interesses. Pertencia ás
em vista a segurança da sua fronteira e a felicidade duas casas de Bourbon e de Bragança. Seu avô o
infante D. Gabriel era irmão de Carlos IV, rei da
do sen vizinho.
Hespanha, que casou com a infanta de Portugal e
./
do Brasil. Deste consorcio nasceu o infante D. PeC) Sem as escolas de direilo que são a morte dos Es-' dro, que casou no Rio de Janeiro com a princcza
lados.
'
D. Maria '!'heI'esa, filha do rei de Portugal e do Bra(**) Eu conheci a viuva do general Lecor, visconde da sil, que roi o pai de D. Sebastião de Bourbon e de
Laguna, que aqui morreu assás pobre.
Bragança. Este projecto, longe de achar a menor
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diffieuldade da parte do governo de Buenos-Ayres, v~is, de que estão cheias as historias dos Srs. reis e princonformou-se com a vontade do mesmo governo, CIres portuguezes.
« Os pernambucanos estereis em expressões Iison"eique por varias vezes fez igual proposição á côrte do
r~s não' ,sabem uS,ar de frnguagem que não'seja fran~a e
Rio de Janeiro.
slllcel:a: e um defello que se,lhes nola, lllas que elles por
tal nao r.econhecem; por ISSO, usando úa franqueza de
SAO NOMEADOS os PROCUI:ADORES DE PROVINCIAS.-O PERIO- seus senLJm~?los, elles s~ apresesenlào a manifeslar seu
granele regozIJo pela magmfica resoluçãO de Vossa Ah~a
DICO « REVERBERO ))
pelo rasgo politico, cheio da maior lirmeza da maior li:
beralidade t\ da maior .sabedoria com que 'v. A. Real se
José Bortifacio em um dos seus eloquentes dis- lem hOJe colloclldo aCIma de todos os principes do unicursos pedio que o Principe houvesse por bem de verso.
(C Em um instante fez Vossa ÁlLe~a a conquista em amo
convocár um conselho de procuradores as proos mundos, ganhando._ os aDImos dos brasileiros,
vincias para tomar parte na deliberação dos nego- bos.
aper~audo . os laços da umao pOflugueza cm um e outro
cios do Estado. O Principe annuio a esta prelenção h.emlspheno, que pa.rece eslava a'dissoh'er-sc, adquie por decreto de :16 de Fevereiro mandou convo, findo para a monarclua uma força ilTesistivel . lem V. A
cal' a j unta de procUl'âdores geraes de províncias, dado ánação inleira o unico impulso capaz d; salva-la d~
anarcllla, capaz de manlê-Ia eru perfeita integridade, cacom as attribuições maJ'C1Ldas no mesmo decret'o.
O Rio de Janeiro devia dar dous procuradores. paz, emfim,. de, na escala das primeiras polencias do
A escolha não foi disputada. O Dr. José Mariano de munúo, eleva-Ia a um gráo superior.
« Quanlo distão desla inimilavel acção lodas as facaAzeredo Coutinho foi logo designado por unanimi- nhas
com que os grandes principes da Europa lem perdade em uma reunião assás numerosa que houve petuado ,os seus nomes I A gloria com que V. A. se tem
na rua da Ajllda 64, em casa do capitão-mór José lmmorlahsado é sem igual ••
Joaquim da Rocha, da qual mais adiante fa11aremos.
« O engl'and~cimento por meio de conquistas sanguiAs àmbições nl!quelle tempo não erão muitas. nolentas, os trlUlT!phos adquiridos por via das almas
Cada um se esmerava em escolher o melhor, e por com que os guerrClros se ensoberbecem e se illudem as
por meio ~c negociações seductoras dirigidas
isso raros erão os fIue pedião para ser escolhidos(*). acqui~içõ~s
pela mtnga dos gablDetes, outros meios semelhantes de
O coronel Manoel Frazão de ~ouza Rondon propôz dilatar as possessões dos Estados, e que uma sã razão nilo
que fosse escolhido para a eleição do Rio de Janeiro pó~e deIxar de re~rovar, ainda quando se achão (improJoaquim Gonçalves Ledo. Este cidadão pertencia pnamenteJ. rcvestldos do nome de politica, são títulos
ao club maçonico.
que ?aduca~ e que apenas servem de encher as paginas
Elle e o padre Januario da Cunha Barhosa redi- da hlstona; mas a madureza de uma seria re!lexão a
a humanidade, a combinacão de tantos calcuios
gião o pel'iodico Reverbero, muito exagerado nos energia,
políticos, que dirigirão o llIa&nan'imo coração de Vossa
principios que sustentava, que nem sempre erão Alteza, a saudavel se.ntença da consolidação da monarcbio.
conformes com a indole do nosso povo e com os in- que V. A. r.eal se dIgnou proferIr por sua propria bocca,
teresses gcraes do Brasil, m6rmente naquella occa- promelle,.ndo ficar entre os brasileiros, são padrões ct,ersiãõ em que a prudencia aconselhava de marchar nos l~vanl.a~oi sopre os corações dos homens, c que as
lentamente pam habilitar os homens a chegarem geraçoes Irao CUIdadosamente transmittindo umas ás·
outras.
mais cedo ao fim desejado.
« Que maravilhosa resolução I O Brasil estava condemO Revel'bero exaltava algumas vezes as paixões nado
a ser retalhado. Que serie de males ião seguir·se !
desregradas da gente incauta, ao passo que desa- Mas V. A. Real c.om a sua natural perspicacia observou
nimava e inspirava descopfiança na gente sensata. bem depressa a IUconsideração de semelhante medida.
A doutrina não era s,empre a mesma, Vat'iava se- Trata-se da prosperidade e do en randecimento da mogundo os impulsos do momento. A proposta para a nar?hia: e como é que este grand-e todo (o Brasil), reeleição de Ledo achou opposição ; l'orém a maioria dUZIdo a pequenas fracções, póde dar um resultado maior
lhe foi favoravel. José Bonifacio achou boa a'pro- do que sendo conservado em sua natural inle ridade? Se
resul~do dl\v~ ser igual, pal'a que a divisão"? Pará que
posta, porque chamava para seu lado um homem ?IDnovaçoe
s I1engosas? Se deve ser menor, como é que
que de fÓL'a podia wr prejudicial. O que se decidio IstO s.e com~ll)a com o plano da prosperidade e da grannaquella reunião foi posto em pratica pelos elei- deza aa naçao?
tores.
« tstas reflexões, enchendo de terror os corações verdadeiramente palriolicos. trazião já o Brasil em um perios PERNAMBUCANOS RESIDENTES NA CÔRTE DO RIO DE goso desassocego; uma terrivel convulsão o ameaçava, e
é nesta cri~e que V. A. Rcal, com magestosa firmeza,
JANEIRO DIRIGEM AO PRINCIPE REGENTE AS SUAS CONcom a maIS serena tranquillidacte, com nma sabedoria GRATULAÇÕES.
que jâmais podia pensar-se em uma ,Idade tão juvenil,
acolheu benignamente os votos dos brasileiros, decidin( Senhor.-Os pernambucanos residentes nesta côrte do-se a ficar entre elles.
« Sim, augusto Senhor, é no Brasil que V. A. Real
vêm com o mais profundo acatamento, e cheios do maior
enthnsiasmo, congratular-se na augusta presença de deve fixar a sua rcsidencia; nesta parte da monarchia é
V. A. Real pela resolução heroica e verdadeiramente real que Vossa Alteza póde sustentar ilIesos os sagrados 'direique Vossa Alteza aca1.Ja de tomar, decidindo-se a ficar tos da corôa em que um dia ha de succeder; é no Braentre os brasileiros; é a acção mais brilhante que Vossa sil que a real dynaslia da'casa de Bragança achará um
Alleza podia praticar; em um só momento lem V. A. Real assento indestructivel; é nesta parte do mundo que a
adquirido uma gloria superior a todos os feitos admira- nação portugueza deve co\locar a séde de um Imperio,
que a continuação dos seculos nunca pódei'á extiuguir.
(! Mas, enlretanto que a Divina Providencia vai dilatando ao Sr. D. João VI, seu 'augusto P,IÍ, os dias pre(') Hoje é o contrario: fazem-se sacrificios para ser-se deVossa Alteza Keal, 'seu lugar.tenente, manejando
putado. Nos tempos passados um deputado tinha tanta consi- ciosos,
deração. que. apenas chegava A côrte, ia o ministeFio compri- docemente, e a contento dos povos, as redeas do governo,
menta·lo j ~oj.e, apena chega o deputado, vai logo apresen· irá aperfeiçoando com o seu exemplo a sublime arte de
governar, ensinando os principes do mund'o a consultar
tar-se aos mlOlstros !
17
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o coração humano, e a pesquizar a origem e a necessidade do pacto social.
.
,
« Sim Senhor, é V. A. Real o lllaIS ~egul'o apoIo da
liherdad~ civil; foi V. A. Heal o primeiro a lançar mão
dos fundamenlOs de UUla constiluição liberul, emilll~dos
dos sentimenlOs moraes, rIa razão nall1ral e desse 1OSlinclo ou necessidade que obriga os ~l?menS a uniremos?,
:l C':lnsel'\'arem-se em sociedade; 101 V. lI.. Heal o pnmeiro a reconhecer os princi lios de elerna verdade ~e
que o poder dos Principes é nma emanação da soberama
lias llfIções, que os seus inleresses eslão ielenlificad~s
1:om a felicidade dos povos, e que a sua grandeza nao
póde sepurar-se da grandeza dos EslacIõs.
.
(I 'Esta
nobre elevação de sentimentos, esta phllantcolia Cflm que V. A. fleal procura manler os direitos do
lomem, com que tra1Jalha por afaslar d'entre elles lod.o
o jugo que não fór o das leis, faz antevêr um fuluro bl'lIhanlissimo; faz acreditar qlle um segundo Nnma, o modelo dos reis, será quem um dia enuncie, conformando-se çom a Jontade geral e com o iolereSstl dos povos,
as leis justas por que elles elevem re:ger-se.
.
I Djo-ne-se
Senhor, acólher a slngeleza desles senllmentos~ Se ~lglIl11a apparencia houver de lisonja, que
haja de tocaI' á real delicadezq d!gne-s~ 'I'. A, [leal de
ser indulgenle para oom uns subdllos que de lodo .0 corado o amão, que con1Jecem lJue nenhuma vmdade
or,ênpa o generoso peito de Vossa Alleza, c que a sua
gloria é a I'eli,çiliade dos povos.
, ,
« Seja Y. /1. Heal sem pra- en tre CiS b rasliell'os o motlelo
das \'jl'ludes que elles elevem illtimar; ao pé ele Vossa Alteza congreguem-se continuamenle os sabios, os bene:
merilQs da nação; então vêr-se-ha quanto prospera a
sombra de um PI'inCÍ'pe virLuoso lIma nação illnminada ;
enlão o mundo imparcial dirá dos pernambucanos: esLa
gente . fiel, ol>ser'vadol'i~ das leis, ,é uma da? mai - fOrles
columnas em que 11111 dta suslenLara sua glona Petlro I cIo
Brasil, o Ineómpal'avel. Rio de Janeiro, 9 de Janeiro de
1821..-11nnoel Caelano de Almeida e Albuquerque, des·
cmbílrgador ela casa da supplicação. »
(Seguem-se as outras assignatnras.)

tituição portugueza, que as córtes estavão fazendo,
cessando o governo milital' de capit~()-g~nel'al! e
passando ao d ,junta de governo pl'OVISOl'lO, eleIta
pelas paJ'ochias, composta de nove membros, além
do secretario, toi que então passou á séde do governo paJ'a as Alagôas.
Em 3:1 de Janeiro de 1822, por força do decreto de
29 de Setembro e carta de lei do :10 de OutUbl'O de
:1821, (como,já di~se á pagina 20), foi eleita nova
,junta de cinco membl'os, que ficou assi m composta:
Des'ombargadorJosé AntonioFerreira Bl'achlamy,
preside"Le.
Advogado, José de Souza Meno, secretario.
Capitão-mór Nicoláo Paes Sarmento.
Tenente-coronel ManoeI Dnarte Coelho.
AnLontio de Hollandll. Cavalcante.
Em:17 de Dezembro de 1821 havião tomado possena-s córtos de Portugal, os deputados Francisco Manoe] l\Jartins Ramos, e Manoel Marques GI'élngeiro.
E pOl' drcretos de 9 do mesmo, bnvião sido nomeaclos para governadores das armas das diJ'ferentes provincias do Brasil, Os seguintes offlciaes milita l'es:
Rio deJaneiro, tenente-general Barão daLa~nna.
Pernam])nco, li hrigadeiro .José COl'l'êa de Me110.
Pará, o brigadeiJ'o José Mal'itt de Mama.
S. Paulo, o brigadeiro AUg'usto Pinto.
Minas-Gel'aes, o bri~àdeiro Vil'issimo Antonio
.
Cardoso.
l\Iatt'O·Gl'OSSO, o brigadeirG Antonio José Clauflino.
Rio GraI}f]e, o brigadeiro João Carlos de Saldanha.
'
Bahia, o hrigadeiro Ignacio Luiz Madeira.
Ma ranbão, o hrigadeiro João Carlos Ocyn hausem.
Ceará, o coronel Antonio José da sn va Paulet.
Santa Catharina, o coronel Daniel Pedro I\Ju11er.
Piauhy, o ma,jor João José da Cunha Fidié.
AS ALAGOAS NO ANNO DE 1822
Ignacio Lniz Madeira, era coronel do regimento
de infantaria n. 1.2. e foi pl'omoviclo li brigadeiro
Desligada as Alagoas da metropoli pelo df)creLo pOl' decreto de H de Dezembro, com alltiguiclade
de :16 de Setembro de :18'17, e constituida capita- de :1820.
nia independente, seu primeiro govel'l1ador foi SeNo dia :12 de Dezemhl'O dilo, havia chegado á
bastião Francisco de MelJo e Povõa, fidalgo da casa Lisboa, o ex-capitão genel'al Llliz do Rego Barreto
de S. 1\1. FideJissima, commendador da ordem de a bordo du berganLim francez Chel1'les Adele, com
Christo, ca vaUeiro da Torre e Espada, e tenente-co- 46 dias de viagm.
.
ronel do estado muior elo exercito, nomeado pelo
Além de tantas nomeações de generaes porLugue.
mesmo dereto, o qual ali chegou a 27 de Dezembro zes para o govemo das provincias do Bl'Usil, Portuele :1818, e tomou posse a 22 de Janeiro de :1819.
gal dá por dicidida a imp'ortante questão da séde
Povóas, era neto do gl'ullde marquez ·c1e Pom- ela rnonarchia, sem audiencia dos deputados do
bal!"'). fissentou praça em 1.7 de Outubro de 1806, Brasil! Portugal arma-se elo veto absoluto e do
sendo promovido a alferes por decreto de~:1 de poder de sub,jugnt" esquecendo-se de dar ao BI'asil
.J ulbo de :1807, a tenente por decreto de 8 rle Março um corpo legislativo brasileiro I Portugal hama a
de :1808, a capitão por ,(lecreto de 8 de- Setembro si não só o rei e os nossos cofl'es, mas ainda a ren(le :1808, a major por decreto de :13 de Março de dosa clepencTencia dos despachos de todos os empre1814, e· a·teneute-(;oronel por decreto de 7 de Outu- gos civis e militares, e dá-nos os decretos de 29 de
bro de :18:17.
Setambro e de 13 de Outubro, que vierão tocar o
Huvia estabelecido a séde de seu governo na alat'ma em todo este vasto comtinente.
vilJa. de Maceió (ho,je cidade e (;apital da provincial,
Os brasileiros ,já se achavão offendiclos fortepor ser porto de mar, e que havia sido elevada 11. mente pelos portuguezes cá residentes, que provoessa categoria pelo decreto de 5 de Dezembro de cavão rivalidades; POI; ir;so os movimentos fermen1815. As Alagóas, reselltida Ela pCI'manencia cio tavão internamente; mas aguardavilo a accão do
governo aUi, reclamou a observancia do der.reto, govel'l1o para ser executado o desmembramento
que em 5 de Maio de :1818 a elevou á metropoli COlll annuenda official, simultaneamente em tDeIoS
da capit.ania; mas só .depois da ucJamação da cons- os portos do Brasil.
A' vista, pois de um tal estado de cousas, O governo, nas Alagoas, instigado a dar o passo, e mais
(*) Vide B,.asil Historico n. 35, l' série, m:tigo-Ala-I aill~a porqt~e elle partia._ especialment~ da ir.opa,
goas.
.
ped \O no elUl 27 a reUl1lao para o seglllnte dia, e
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nessa occasião houve a explosão de sentimentos de
patriotismo, que já superabundavão nos corações
daquelles autol'es da obra.
Que de males não soffremos desde o juramento
,das bases da constituição POl'tugueza! As côrtes de
Portugal procul'avão a todo o transe agrilhoar o
. Brasil e reduzi-lo aos primeiros tempos coloniaes.
Tal a nossa paga por tantos serviços e confortos
prestados a Portugal. Isto tudo accelerou a desmembração da tutela, e trouxe a feliz acclamação
que o reino do Bra,sil fez de S. A. Real para seu
perpetuo regente e defensor de seus direitos.
A junta do governo das Alagoas("') levou ao co(*)
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nhecimento de S. A. Real os movimentos politicos
que na r,apital se mnnifestárão no memoravel dia
28 de Junho. Em comequencia desse acto a junta
do govel'110 soffreu u::na modificação" sendo o presidente Brachlamy e o membro Duarte Coelho, que
erão portuguezes, substituidos pelo Dr. ouví'llor
Caetano Maria Lopes Gama e pelo tenente Jel'onymo
Cavalcante de Albuquerque.
Este' novo governo fez embarcar, por sua conta,
para Portugal os officiaes de fAlinha e empregados
civis daquella nação, que não adherirão á acclamação do Principe Regente. '
Nessa época gloriosa para as Alagoas dous cida-

Ajunta do governo das Alagoas ao ministro e secreta- rem immediatamente as ordens convenientes contra o capitão commandante Prego, com as quaes partio por ordem a
rio de Estago dos negocias do reino do Brasil.

Cl tlim. e Exm. Sr.-A junta doCgoverno da provincia das
Alagoas lem a honra de levar ao conhecimento de V. Ex., para
o fazer presente'a S. A. R. o Principe Regente, os movimentos
politicas que nesta capital se manifeslárão em o dia 28 de Junho
deste corrente anno, na fórma constante das actas por copia inclusas; e como paI' principal objecto fóra a acclamação do
mesmo augusto Senhor, a junta declara que a referida acc!amBção tem sido repetida pelas di versas villas da província, com
demonstraçlles de jubilo e contentamento publico. por ser conforme A opinião geral do Brasil, tendo-se apenas s~guido. a~é
o presente algumas alteraç1les e mudanças nas repartições CIVIS
e militares por occasião das demissões dos empregados europeus.
« Resta sómente se~urar a paz e socego da provilJcia, em
cujos trabalhos a junta se desvela, obrando sempre o que fôr
mais acertado, e tudo em nome de S. A. Real, a quem tributa
o devido amor e vassallagem·
IC Deos guarde a V. Ex. muitos annos. Alagoas, em 1 de Julho de 1822.-111m. e Exm. Sr. ministro e secretario de Estado
dos negocios do reino do Brasil na côrte do Rio de Janeiro.José Antonio Ferreira Brachlamy, presidente.-Luiz Antonio
da Fonceca Machado, com mandante das armas.-NicoIAo Paes
Sarmento.-Antonio de HoUanda Cavalcante.-Jeronymo Cavalcante de Albuquerque.-José de Souza e Mello, secretario. »
Termo que em reunião fazem a junta do governo provisorio da
provincia das Alagoas, senado da camara desta capital, <;.Iero.
tropa, nobreza e povo, sobre a acclamação de S. A. R. o
Sr. D. Pedro de Alcantara, Principe Regente do reino do
Brasil, e sobre a demissão de empregados europeus, com as
excepções abaixo transcriptas.
Cl Anno do nascimento de N. S. Jesus-Christo de 1822, aos
::18 dias do mez de Junho do dito anno, nest<l viUa das Alagoas,
capital da província, em li igrejo matriz da mesma, achando-se
reunido o senado da camara da dita capital, officiaes de guerra
e milícia. e ordenanças, e povos de diversos pontos da provincia, com o clero, nobreza e povo da villa sobredita, sendo
ahi, compareceu a junta do governo actual da provincia, que
havia requerido uma tal assembléa por chamar a ordem a fermentação interna, dilfundii1a por movimentos politicos dignos
de attenção superior, para cujo fim se nomeãra no dia anterior
uma com missão de seis membros escolhidos; declarou-se em
acto tão respeitavel que o caracter, firmeza e honra da provincia das Alagoas em todos os objectos de probidade, endo um
delles a adhesão e amor A muito alta dyna~tia de Bragança.
não devia ser denegrida com os horrores que sinistramente se
lhe arguia, mas que os naturaes da mesma provincia das Alagoas, de aecordo com todos ou com a opinião geral do continente brasilico, se achavlio olfendidos fortemente pelos naturaes de Portugal, os europeus empregados, que, abusando da
honra, appoiavão a rivalidade entre elles e os brasileiros,
acerbando-se muito tal conducta na povoação de S. Miguel,
aonde, além de outros erros e insultos de consequencia, havião
ha pouco alguns europeus proferidb blasphemias e improperios contra S. A. R. o Sr. D. Pedro de Alcantara Principe
Regente do reino do Brasil, affirmando e espalhando que o
dito Senhor se achava jA ignominiosamente preso no Rio de
Janeiro, com o fim de augmentar a rivalidade, o que tudo ela
apoiado pelo capitão Joaquim Ignacio Rego, europeu, commandante. collocado pelo governo naquella povoação, tendo
elle de seu partido o capitão de milicias Alfonso de Albuquerque Maranhão, em consequencia do que, depois de se expedi-

executar o sargento-mór de milicias Miguel Velloso da Nobrega e Vasconcellos. declarou a assembléa que não presistia a
boa ordem sem serem demittidos todos os empregados europeus. tanto civis. como militares, cujos erros, posto q:Je pa·
tentes, se não expressavão, por evitar por ora a prolixidade,
com declaração, porém, que de ~oda a demissão e escrupulos
ficavão exceptuados, e em elfec1ivo e continuado serviço o
lIIm. presidente da junta do governo o desembargador José
Antonio Ferreira Brachlamy, o sargento-mór João Eduardo
Pereira Colaço Amado, com mandante do corpo de tropa de linha desta capital, e o sargento-mór Joaquim Bernardo Alves
Pereira de Araujo, ajudante de ordens do mesmo governo,
além da mesma excepção que foi manifestada a favor de José
Angelo de Barros, contador e escrivão da junta da fazenda
publica desta provincia, I} qual ficava comtudú demittido á
força de suas supplicas, e canvincente que fizera para se retirar, e era de unanime vontade que os tres referidos empregados, posto que europeus, ficassem em serviço, como se acbão,
por sua louvavel conducta, e pelo muito que o povo ~e!les conlia, devendo por uma rigorosa condição serem t:1cIIllttIdos por
disposição da Junta do governo logo que elles mesmos por motivos justos o requeressem.
(C Além disto todos os mais ofticiaes e empregados europeus
que se achavão presentes, pedirão mesmo suas demissões, faculdades e providencias, para se retirarem, entrando no indicada' pedimento o IIlm. presidente o desembargador José Á;ntonio Ferreira Brachlamy, que declarou motivos de molestlas
e necessidade de regressar a Portugal, tanto assim que anteriormente tem tratado de procurar demissão pelos ditos motivos, pelos quaes lhe foi aceita e permittida, resolvendo-se geralmente na assembléa que por acclamação se nomeassem os
empregados que devião substituir os demittidos de eminente
emprego, ficando para objecto de propostas e providencias geraes os demais postos e empregos vagos, em consequencia da
demissão dos europeus que pelos motivos acima ficou determinada.
cc E logo, apresentando-se no campo adjacente o corpo de
tropa de linha, compareceu toda a assemb:éa e povo na frente
da mesma, e alli, com vivas geraes, e demonstraçlles de alegria
e união, foi acclamado Principe Regente, protector e defensor
do reino do Brasil, o Principe Real do reino unido, residente
na cidade do Rio de Janeiro, aonde, e em outras capitaes do
mesmo Brasil, consta ter sido jã semelhantemente aeclamado:
e para testemunho de firmeza de caracter farão as acclamações
e vivas do teor seguinte:-Viva a nossa santa religião! Viva
el-rei constitucional o Sr. D. João VI! Viva S. A. R. o Principe Regen~e, protector e defensor do reino do Brasil, reconhecido nelle como o poder executivo!
Cl E para de tudo constãr se mandou lavrar a presente acta,
em que todos assignArão, de que se enviárão copias para todas as repartições competentes, e para os lugares e camaras
da provincia. Eu José de Souza e \\fello, secretario actual da
junta do governo, o escrevi.-José Antonio Ferreira Bracklamy.-Manoel Duarte Coelho.-Antonio de HDUanda Cavalcante.-José de Souza e Mello, secretario.
(Seguem· se 68 assignaturas.)

« E logo no mesmo dia, mez e anno, e lugar declarado, instando o !Um. tenente-coronel Manoel Duarte Coelho, membro
do governo, actual desta província, pela sua demissão, para se
retirar a Portugal, o que fazia por vêr que não estava declarado nas actas da acclamação a concordata, como se fizera com ,
o mm. presidente, foi unanimemente decidido que com toda a
honra e djstincção ficasse demittido de seu emprego nesta provincia, attentas as razões que expõz; e, procedendo-se Anomeação e acclamação dos empregados que devião substituir os
demitlidos, ficArão geralmente nomeados e acclamados : para
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dãos se destacão, entre outros, pelos servicos pl'estados: meu pai o c,1pitão-mór Alexandre José de
!\feno, que, em 24 boras, se apl'esentou á frente
de 1.500 homens, razão por que foi o unico condecOI'ado com a ordem do Cruzeiro na sua instituiçàÓ; e o major Manoel Mendes da Fonceca, que
foi quem incitou na provincia a acclamação de
Regente do Brasil no Sr. D. Pedro de Alcantara, e
deu espontaneamente o grito da-independtmciatomando a si a sustentação na grande causa.
O major Mendes prestou tambem serviços importantes 'suffocando com medidas energicas os contrarias projectos dos lusitanos, que se oppu.nbão á
justa causa proclamada, cujos factos constão de
uma justificação, que produzia no juizo de fóra da
villa do Penedo, em 22 de Novembro de 1823, de
sua fé de omcio, e dos assentamentos a fl. 5l do
10 livro mestre de registro geral dos coroneis e tenenLl:Js-coroneis reformados do exercito na 3· secç,ão
da 2· directoria geral da secretaria ue Estado dos
negocias da gUefra, e mais ainda do instrumento
em publica fórma(*) que possuo, o qual mostm os

serviços e com missões arriscadas de que foi incumbido, e os bons resultados colhidos de sua abnegação e criterio.
Duas palavras a respeito delle: Mendes da Fonceca nasceu na provincia de Pernambuco a 25 de
J ulbo de 1785 ; assentou praça voluntariamente no
regimento de infantaria de linha do Recire a 25 de
Setembro de 1806 pai' ambicionar glorias, e satisfazer a vocação euthusiasmada pelo verdor de uma
mocidade ardente.
Em breve tempo comprehendeu o erro de sua
sorte, mas não arrefeceu: o passo tinha sido dado
sem annuencia de seus pais.
Passou a anspeçada, cabo, forl'iel, 2 0 e {O sargen to. De tacou para a ilha de Fernando em -í813
e recolheu-se em t8i4. Marchou para a provincia
das Alagoas por causa da rebellião dos pre'tos em
1815, tem 1817 pam Pernambuco contra a. revolta
de 6 de Março nü.qu~lle anno. Destacou segunda
vez para Femando em 1817 a gual'Decel' a sobredita ilba, que se ac.bava abando,nada pelos rebeldes, regressando em f 818.

prp.sidenle da junta do governo desta provincia, o bacharel logo do expontaneo grito da independencia apparecido sobre a
Juiz de fóra da villa do Penedo e ouvidor interino da comarca alLivcz e colera dos que não podião a sangue frio testemunhar
das Ala"oas o Illm. Catltano Maria Lopes Gama; para membro mud&nça do estado colonial para o de nação livre e indepen·
do gov~'no, em lugar do demiltido, o !11m. tenente Jeronymo dente, foi ao mesmo supplicailte a quem VV. EExs. derão o
Cavalcanttl de Albuquerque, e para ajudante de ordens de um timão da sustentação da grande obra encetada, trabalhos que
tambem demiltido, o coronel de milicias José Alfonso Mon- prudentemente e sem semblante de medo farão vencidos, e
teiro.
com a gloria de contar-se que por mais d1l uma vez via-se
(( Tratando-se, porém, do commando de armas da provin- voltai em da barra de Jaraguá as forças do general lusitano
cia, visto lerem cessado os motivos qUtl na dtlliberação de 30 Pinto Madeira. mandanas para hostilisar a villa de Macei6, e
de Janeiro do corrente anfiO haviãó'dadu lug"r a ficar elle reu- incendiar no estaleiro a corveta (( l\Iaceió, II que sabião estar
nido á junta provisoria do governo, foi gtlralmente decidido, proxima a receber mastreação, negocio que fazia doer as canomeado e acclamado para commandante de armas da provin- beças dos que a mesma indtlpendencia objectavão, e lhe oppucia das Alagoas o IlIm. brigadeiro graduado Luiz Antonio da nhão rigoro as vistas de embaraço (destas tentativas teve esse
Fonceca Machado, com subordinação e sujeição ájuntaprovi- Exm. governo officioso aviso do reconcavo da Bahial ; 30 se a
soria, e com votos na mesma em as materias militares sómeme, honrosa tarefa exercida pelo supplicante, cnmmandando a força
até que pelo poder executivo fosse nome~do o official de pa- defenSIva da provincia e sustentadora dos direitos da nação,
tente qUtl tal emprego deva exercer, cumprlOdo-se nesta parte que revoltára-se do s)"stema colonial, foi commettida do dito
o decrtlto de 29 de Setembro de 1821 no § Xll1, ti cingindo-se á supplicante ao com mandante das armas mandado da côrte, do
opinião publica e mais ra~oa vel, manifestada n.o parecer da qual, depois de empossado no seu exercicio. ficou o mesmo
com missão das côrtes naClOnaes sobre os negoclOs do BraSil, supplicante âs ordens; 40 se no mez de Abril deste corrente
apresentado em 18 de Março do corrente aono, que tem appa- anno (1823), depois do factO narrado no artigo antecedente
a VV. EExs., instado por requisições do general Labatut para
recide na3 folhas publicas.
{( Por consequencia do expendido todos os empregados e lhe serem rémettidos com urgencia os fardam~ntos, armamenIIlmas. autoridades acima nomeadas, e acclamudas por se acha- tos, munições e mais petrechos de guerra. desembarcados na
rem presentes, tomárão posse e ficárão em elfectivo serviço, á dita villa de Maceió, e que só por mal', como tambem as boccas
excepção do lI1m. Dr. presidente eleito, que por se achar de de fol'o de artilharia de bater e seu trem, podel'iào ser transcorreição em urna das villas da proyincia, foi del~berado que portados e levados ao acampamento com a presteza e:dgida, o
immediatamente se chamasse por aVIso e ordem. hcando até á supplicante, não obstante as difliculdades qUll occorrião, e reposse do mesmo servindo, como actual~ente, o 111m. presi- ceios de ser a expedição por' mar mallograda e porventura
dente que se a~ha em exercicio, sendo precedida a posse dos encontrasse com qualquer embarcação inimiga (mas que por
sobrtlditos pelo jurameu.to solcmne dos Santús-Evaug~lh.os, terra não podendo ser ella feita, e a falta dos objectos requisique prestál'ão em um !l~ro dclles! no qual lhes fOI detendo tados no referido acampamento poderia ser sensi vel) não dupelo sobredito llIm. preSidente da Junta, depOls do que se re- vidando enearar os destinos funestos de uma presa destituida
novárão e repetirão ~s ~ivas decl~l'ados, accrescc~tando-se de fprmalidades e garantias, sujeito aos insultos de gente desquanta adhesão, obedleuCla e respeito fosse necessana á cons- as!'izada, que a novidade de uma semelhante expedição lhe
.títuição da monarchia e ás cónes da nação, d.e que de certo era traria, ou quando menos a sorte de ser arremeçado aos baIXios
manifestamente defensor e protector o mUito alto e poderoso e costa do mar, tudo com ri::co da proprja vida, olfereceu·se
Principe Regente acclamado, assim como do reino do Brasil, o para a dita expedição marilima, cujo resultado foi o mais lison·
geiro que se podia desejar, ficando todos os I'eferidos objectos
que tudo se confurma com a opiniãO geral dos povns.
( Nesta formalidadlJ se deu o actu por acabado com todo o requisitados desembarcados no porto da Torre de Avilla e resoce"o l:l paz, e se fez o presente, que escrevi eu Jos.é de Souza coibidos uo respectivo deposito;
finalmeut'3, se além dos
e M~llo, secretario da junta do governu da provinCla das Ala- serviços e commissões declaradas, outros em prol da causa pugoas.-José Antonio Feneira Bracklamy, presidente.-Manoel blica farão pelo sobredito sltpplicante desemptlnhados; e porDuarte Coelbo.-Antanio de Hollanda Cavalcante.-José de tanto pede ii VV. EExs. defirão o que conslar.-E. R. M.
« Despacho.-E' verdade quanto allega o supplicante. PalaSouza e Mel1o, secretario.
cio do governo das Alagoas, 18 de Novembro de 1823, 20 da
( Está COllforme:-José de Souza e Mello, secretario. »
independencia e do Imperio. - Bulhões, presidente.-Albu(Seguirão-se mais 47 assignaturas.)
llIms. e'Exms. Srs.-Diz, Ma~oel l\l~des da Fonceca querque.-Sarmento.-Cerqueira, secretario.
( India e Mina.-O Dr. Gustavo Adolpho de Aguillar, do desGaIvão, capitão da I" companhia do, b~talhao de caçado~es
desta provincia, que a bem de seu direito se lhe faz precIso embargo de S. M. Imperial e constitucional. Juiz de fóra da
que VV. EExs., á vista dos artigos abaixo espostos, lhe attes- villa do Penedo desta comarca das Alagoas, e nella ouvidor e
tem o que constar e verdade fór: 10 se foi o supplicante quem corregedor interino, e juiz das justificações de India e Mma,
em Junho do anno proximo passado incitou a acclamação do tudo com alçdda no crime Q civel, pelo mesmo Senhor, que
re"ente do Brasil o Sr. D, Pedro I. sulfocando com medidas Deos guarde, etc. Faço saber que me constou por fé do escrien~r"icas e venturosas oS,contrarios projectos dos lusitanos que vão de meu cargó, que esta subscreveu, serem as rubricas do
se oppunhão á justa causa proclama~a; 20 se em, consequen- despacho retro proprias dos lllms. membros da Exma. junta
cia do glorioso resultado da acclamaçao dlta, segUIda tambem do governo desta provincia, o que hei por justificado e verda-
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Em Outubro de f819, tendo chr-gado a Pernambuco, de Cadlz, a noticia de que preparava-se com
fins sinistras uma esquadra para as aguas do BI:asil,
. Luiz do Rego, que tinha ordem ré~ia para ter a
provincia no melhor pé de defesa possivel e em estado de repellir com vantagem qualquer aggressão,
.'com o appar,ecimento de algumas embarcações em
frente do porto Pitimbú, ao nortp .de Olinda, tomou
o commando das tropas que partirão para aquelle
ponto, expedindo de caminho ordem para o sargento-mór Mendes da Fonceca, então ainda f o sargento de infantaria, emharcar com presteza com
um parque de 4 peças de calibre 6, 2 de 9 e 2 obuzes, trem e munições de artilharia e de infantaria
dos di versos adarmes, e outros objectos de reserva,
com destino a JíJraguá, o melhor porto de desembarque daquella costa, onde devêra esperar as ultimas ordens, e chegando no dia 12 de Outubro do
referido anno, põz em terra e em boa guarda, na
villa então de Maceió, todo o trem beBico transpo/'tado, e estabeleceu um deposito dos ditos objectos,
prestando o governador Sebastião Francisco de
Meilo e Povoas as providencias em tal caso necessa·
rias.
Mendes nessa época ainda era to sargento! Uma
informação de Luiz do Rego, depois de mais de
uma petição bem documentada, e de expontanea
informação dirigida ao monarcha, rendeu-lhe por
ordem régia aquelle posto! Não tinha conseguido
ir além.
Nesse tempo o nascido no Brasil, de certa ordem,
não tinha accesso, ainda mesmo que por seus esforços cahisse em graça de seu governador, e este fosse
justo: esbarrava em inaccessivel paradeiro, mesmo
porque não dependia da vontade só daquelle ; restava a de terceiro, quarto, etc., na corte real,
Pela apparição em 1821 da nova ordem de cousas
politicas e de Rovernos provisorios nas províncias,
retirando-se de Pernambuco o antecedente governador, continllou elIe na mesma commissão, sem
ter sido mandado retirar, nem tambem os objectos
a seu cargo, que forão mandados depois, em Outubro de f822, pôr á di~posição do governo das Alagoas. que delIes se servio nas lutus da indepeudencia e contra a rebellião dalli em 1824, por já ter
sido Mendes promovido a all'eres do corpo de caçadores de tropa de linha das Alagoas.
Para se provar a parcialidade e injustiça, e mesmo
o cuidado que o governo guardava na distribuição
dos accessos e p['eenchimento dos empregos civis e
militares do Brasil, e ainda provar o merecimento
de Mendes e a importancia de seus serviços, basta
deiro. Alagoas, 22 de Novembro de 1823, 20 da independencia
e do Imperio. Eu Ignacio Joaquim Passos, escrivão da correição. que o sllbscrevi.-Gustavo Adolpbo de Aguillar.-Sello
n. 143. Estava o se110 imperial. Pagou 80 rs. de sello. Alagoas.
23 de Novembro de 1823.-Araujo.-Costa.
« E mais se não continba em a dita petição, que eu João
Francisco da Costa e Almeida, escrivão do crime e civel, e tabellião publico do judicial e notas nesta cidade das Alagoas e
comarca da mesma, bem e fielmente trasladei o presente.instrumento do proprio original que me foi apresentado, pedido
em publica fórma, que por o acbar verdadeiro, sem vicio, borrão ou cousa que duvida fizesse, o dei e passei, ao qJ,lal me r.eporto, que eu proprio o conferi e concertei, e vai na verdade
sem cousa que duvida faça, e o original entreguei a quem elle
pertence. e subscrevi e assignei em publico e raso, com meus
signaes seguintes, que uso nesta cidade das Alagoas, aos 20 dias
do mez de Junho de 1838.-João Francisco da Costa e Almeida.»
(
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dizer que em -1819 foi elIe mandado para as Alagoas na qualidade de 10 sal'getHo de infantaria, conduzindo objectos de armamento, na maxima parte
de artilharia, independente d~ qualquer outro commandante que lhe fosse superior, e em 1822 já se
a?bava elevado a sargento-mór graduado, prolJloVldo pelo governo provisorio das Alagoas (donde
não era natural nem conhecido), attestando aquelle
governo que o reconbece «amante da causa deS. A.
Real, zeloso nas funcções do ~eu posto, probo e intelligente no serviço nacional. li
Achava-se então a provÍlclcia das Alagoas agitada
pelo receio de invasão inimiga; e por isso o governo
mandou construir um forte, sob a invocação do· Espiri~o-Santo, no porto do Francez, para defender a
capitül de a.lgum desemharque de tropa portugueza
pelo sul da provincia,
_
A provincia em Julbo (como já disse) enviou uma
deputação, composta do advogado Antonio de Souza
e MelIo e do padre Pedro Antonio de Souza,
afim de felicitar ?- S. A. Real em nome do povo e
clero della pelo solemne reconhecimento do elevado
titulo com que Sua Alteza fora alli proclamado defensor per'petuo do reino áo Brasü, com geral enthusiasmo e satisfação de todo o bom povo alagoano,
o que prova quanto o mesmo heroico povo eslava
compenetrado da necessidade urgente que tinha o
Bmsil todo de se unir a um centro de unidade de
acção, que só assim sel'ia capaz de salvar com
honra a sua integridade e representação politica, e
com ellas a categoria de reino, de que gozava desde
1815.
Discurso analogo ás circumstancias do reino do Brasil
e do Plincipe Regente, seu pel-petuo defenso~, por
occasião de sua acclamação, feito e l'ecitado publicamente ao mesmo augusto Senhor pelo secretal'io enviado da provincia das Alagoas.

« Senbor.-Transportando-me ao maior auge de jubilo e de
gloria, e cbeio de profundo acatamento. eu venho hoje ratificar
publica e solemnemente perante V. A. Real e toda a côrte os
protestos de homenagem, gl'3tidão e obediencia, que da parte
da provincia das Alagoas tive a bonra de apresentar a Vossa
Alteza por meio de audiencia particular. que se dignou prestar-me no dia 19 do corrente.
« Os povos, as comaras e a junta do governo provisorio
daquella provincia me constiluirão a [aI respeito seu representante, como consta do diploma da mmha honrosa commissão, e
dos oflicios que tenho -entregado pelas repartições competentes.
O ter eu defendido os direitos dos cidadãos no emprego de
advogado, que alli publicamente exerci por alguns annas, e o
haver sido elevado pela respectiva eleição a membro do
mesmo governo, em que tenho servido e sirvo actualmente. na
qualidade de secretario da junta. f(li sem áuvida o motivo de
me julgarem todos os meus committentes com e"pecial aptidão
para empreza de que não sou digno.
« Com tudo eu tratarei agora tosca, mas explicitamente, do
objecto de que estou encarregado, deixando de tecer o j'lstissimo elogio de V. A. Real por não mistura-lo com a lisonja e
adulação que os principes magnanimos abominão.
« Era jA tempo de intimar o soberbo Brasil a Portugal a
sentença e titulo de sua liberdade e grandeza, de que o mesmo
Portugal o expoliAra; era tempo de conbecer Portugal que o
impavido Brasil soube penetrar e descobrir que os alaridos levantados entre o Douro e TelO, desde Agosto e Setembro de
1820, com o especioso titulo de constituição politica da monarchia. e que como tal ligArão acceleradariJente o mesmo Brasil,
depois de encerrarem desafogo particular e desforço dos raivosos do Velbo-Mundo, degeneravão em contrato leonino, contrato claramente conhecido quando na partilba dos interesses
nacionaes Portugal arrebata para si o rei, os cofres, as ricas
producções alheias, o centro de união, o poder de subjugar e o
voto absoluto e sempre vencedor de seus degutados i quando
1.0
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manda imperiosamentn que o Brasil, extensissimo, muito mais
rico e productor. e muit,. mais seguro e defendido, fique recolonisado, sem rei, sem lei propria" sem thesouros, sem o centro de unijo, sem liberdade, e sem del'esa e segurança, senão
aquella que Portugal lhe arbitrava por meio de tropas, em
quem o Brasil experirnenl.ára duplicadas vezes o odio novercal; quando (abstrahindo do motivo por que se decretãrão tripartidos os governos provinciaes) se observão nomeados para
toda as provincias os governadores das armas, sem ser contemplado um só militar brasileiro; quando, linalmente, apparece o barbaro .procedimento das côrtcs d,' POI tugal contra a
e;celsa familia de Bragança, que, sem mais crime do que a elevação do Brasil à categoria de reino e ponto central, em pre
mio de havê-lo recebido na crise mais lamentavel com os braços abertos, entre lagrimas de 'lrazer e maravilhosos applausos,
tem solfrido que ellas impozl.-.;em ao augusto pai coaçãu e restricções melindrosas no tempo de uma consLiLuicão liberal, sem
se lhe ter conhecido abusos, e ao incomparavel [ilho a ordem
de viajar por paizes estrangeiros; esse desmacarado ostl~acismo
I?olitico na mesma época em qne se prohibia que a pcna do dehcto fosse transcendente! Horrivel teoacidade!
( E não bastava a insultante approvação de lhe desobedecer
o governo da Bahia antes de estar revogada, ao menos por decencia, a lei que o constituio regente do Brasil? E' por termos
tão f~reos que se sancciona o desprez'> à mais alta dignidade
deste reino, mesmo quando se recommenda respeito inviolavel
a todas as autoridades constituidas?
( Com elleito, Senhor. o Brasil, dehaixo de um consenso
presumptivo, pelo facto licito de necessidade e utilidade Da direcção do axioma-negotiorul11 gestio-tinha direito á reclamação de tantos 'llLrages, que revertião todos em seu damllO; mas
elle carecia de um heroe, que. fundado naquelle principio, erigisse a muralha de sua segurança.
{( Eis que V. A. Real, ou naquella qualidade, ou na de le.gitimo herdeiro da monarcbia. se dignou aceitar e promover a
felicidade brasiliense; eis que fez expedir as ordens analogas
às circumstancias; eis que os mesmos chegão à provincia
das Alagoas. AlIi não ão elIas postas em discussões publicas,
não se observão procrastinações criminosas, mas sim as que
tendião a desvanecer o terror panico procreado pelos satellites
lá desse hemispberio usurpador j tudo se persu~de que a sal·
vação e a c0Inmodidade do povo é a lei suprema: o povo e o
governo reconhecem,o seu inclyto belllfeitor e desejão ser-lbe
gratos.
« A provincia das Alagoas, sim. que sempre marchou briosamente nos seus movimentos politicos, sem ser jámais theatro
da guerra civil e da anarchia, que tem grassado pela maior
parte das prlJvincias IJrasilicas, aceitou e cumprio religiosamente as ordens dimanadas de V. A. Real, em beneficio da
nova causa do Brasil, e querendo redobrar seus puros reconhecimentos dispõz, promoveu e põz em pratica a acclamação
de V. A. Real, cumo Principe Regente e perpetuo. protector do
reino do Brasil, celebrada em paz e solemnemente, na capital,
aos 28 de Junho deste anno, e consecutivamente nas demais
villas da provincia; demittio e enviou para Portugal todos os
portuguezes europeus empregados civis e militares. e os particulares não adheridos a tao justa causa, intimando o mesmo
destino aos que ainda se mostrassem dignos delle; lançou mão
de todos os meios de segurança, creando. corpos e reunindo for.
ças em nome de V. A. Real, cuja approvação iuvoca, cum o
fim de resistir firmemente a todas as tentativas funestas.
( E' alli, Senbor, que apparece em ultimo ponto o valor e
coragem; tudo alli treme á voz dos alagoanos; nem os aterra
o estado, ou furioso, ou duvidoso, de seus inimigos expeliidos,
nem o de seus visinhos armados. nem os horrores com que a
Europa cada dia ameaça o Drasil por meio de seus enthusistas,
que se julgão os unicos senhores de todos os attributos de
Marte; elles olIerecem seus peitos valoro~os, como muros inexpugna veis, a todos os til'OS, e com tanto que retumbe perpetuamente pelo muodo inteiro o triumpho do Brasil e a gloria de
.
V. A. Real.
{( E' assim que na provincia das Alagoas se pensou e se praticou livremente; é de tal maneira que nas Alagoas se olhou o
procedimento das heroicas provincias colligadas do sul. Em
testemunoo, pois, destas verdades, tantas vezes alli juradas,
eu venho, destacado do corpo da junta, protestar pessoalmente,
como de facto protesto e juro por aquella provincia, a mail' rigorosa obediencia e adhesão a V. Jt:. Real. ii. sua alta prole e ao
congresso brasilico, proximo II inslallar-se; venho tributar a
Vossa Alteza homenagem, e muito submissas e cordiaes gralificações pur tantos feitos gloriosos e beneficos ; venho, finalmente,
lieolarar que a dita provincia reconbece o soberbo Brasil em
estado de não temer senão a si mesmo, e que este vastissimo
lmperio, e seu magestoso defensor e protector, se fazem mutuamente credores de mais elevadas categorias, cujo impulso ell
devo dar ou coadjuvar.
« Eis-aqui, Senbor, os puros votos, de meus constituintes, os

sentimentos da provincia inteira das Alagoas, os quaes eu. ellviado, revestido do caracter de brasileiro intrepido. reforço
com meus ploprios e particulares protestos; eis-aqui minh·l
bonrosa com missão verificada depois de viagem retardada por
inconvenientes vencidos.
( Resta-me sómente que o Brasil inteiro, que os famigerados pernambucanos, cujo brio e patriotismo inexplicavel e!I
presenciei ha pouco, que os mesmos denodados babianos oppnmidos por um despota armado, me ajudem a proferir incessantes vivas ao grande Pedro do Brasil e sua adoravel familia, ao
novo lmperio que elle protege e á san.la religião que professamos! Rio de Janeiro, no paço, aos 17 de Setembro de 1822.
-O seoretario enviado da provincia das Alagoas, José de Souza
e MellC'. })

Discurso do enviado por ,pa1'/e do clero da mesma
provincia.
li Senhor.-O clero secular e regular da provincia das
Alagoas manda por mim beijar a mão a V. A. Real, dando
o justo parabem pela feliz acclamação tle Vossa Alteza,
celebrada na capilal daquella provincia aos 28 de Junho
do corrente anno, como protector e regente deste nosso
reino do Brasil.
.
I( .sim,
meu senhor. além do amor e adheslio natural,
que todos nós temos á angusta pessoa de Vossa Alteza, a
minha provincia, desejosa de entrar nas relações da ind~
pcndencia do Bt'asil, conhe::e que a marcha segura da
sua ventura devia ser a so:emne acclamação de Vossa Alteza, e dispondo. se" para a solemnisar vai encontrar nos
seus empregados europeus uma taciturna opposição, delinêa logo as Alagoas o plano do rompimento para o seu
desafogo; eis que se apresenla disposto em campo soberbo e atrevido europeu, e com bem manejadas armas
para alallJar o passo da sua gloria immortal, ,ôa rapido o
rumor de tanta audacia por toda a extensão da provincia,
e os animos se dispoem para o ataque; mas o Deos da
paz, vendo lá do allo Imperio da sua residencia a justiça
da nossa causa, não consente jámais tristíssimas scenas
de horl'Or, desolação e morte.
I( Não obstante a sanidade deste successo, obra mani·festa da benefica milO do Eterno, pela qual reverentes e
agradecidos lhe demos logo as devidas graças, eu alirmo
a V. A. Real que aquella porção ele earopeus foi bem capacitada da actividade e franqueza do animo alagoallo.
« Nilo importa. real Senhor, que a Bahia, altiva pela
crespadura de suas armas e apetrechos marciaes, p~o
metlesse assolar C destruir todas as provincias suas circumvizinhas; que o desobediente Madeira procurasse os
eliviados das Alagoas para os perder e mallratar, assim
como o voraz lobo procura as innocentes victimas para
as abocanhar e engolir; que fosse tardio e inconveniente
o barco do npsso transporte; que horrida tempestade se
desmanchasse tpda sobre nossas cabeças em trovões e
coriscos, empurrando-nos para o cenlro dos mares; nada
nos aterrou: ludo damos por solfrido pela satisfação que
temos de chegar hoje aos pés do excelso throno de V. A.
Real para demonstrar quanto as Alagoas conhece e agradece o sacrificar-sc V. A. Real todo pelo beneficio dos
brasileiros.
(l Já
posso morrer em paI., digo como dizia um velho
sacerdote como cu; j;\ posso morrer em paz, porque virão os meus olhos o Principe constitucional mais amigo
dos bomens do que de si mesmo, CODsolador do seu
povo.
" Vós sois Pedro, finalmente j vós sois Pedro, e sobre
esta pedra riquissima depositamos todas as nossas esperanças; portanto, na presença dos magnatas desta côrle,
nobre senado, autoridades mililares e civis, em nome do
clero, meu constituinte, protesto e juro fidelidade, obedieneia e respeito ao Serenissimo Principe o 51'. D. Pedro de.1\1cantara, chefe da ~ação brasileira desmembrada
dos -europeus, c a toda sua dynastia real; protesto e juro
pt'omulgar, persuadir e defender, lanto nos pulpitos sacros, como fóra delles, a independencia do Brasil, ainda
que me custe a vida; protesto e juro, fiualmente, manter, sustentar e obedecer ás leis que nesta côrte se orga-
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nisareriJ pelo congresso dos deputados das nossas provincias.
(I V.
A. Real digne-se aceitar os puros e sinceros votos da minha corporação, expressivos da obetliencia,
amor e respeito que ella consagra á muito alta e poderosa pessoa de V. A. Real, e adherentes li. causa que todos nós com LanLo gosLo defendemo~. ReciLado no palacio da côrte do Rio de Janeiro, aos 27 de S~Lembrl) de
1822.-Pedro AnLonio de Souza. »
Em i3 de Julho a camara da cidade das Alugoas,
e em 2 de Agosto a da villa da Atalaia, dirigem -se
ao Principe Regente, enviando aS. A. H.eal seus
cordiaes parabens pela feliz acclamação que o reino
do Brasil e aquella pI'ovincia fizerão de S. A. Real
para seu perpetuo regente e protector, a primeira
no dia 28 e a ultima a 29 de J unho~ O vigario e
clero da provincia congratulão-se pelos mesmos
motivos.

A camara das Alagoas ao Príncipe Regente.
« Senhor.-Os officiaes da camara da villa das Alagoas, capital da provincia, aproveitando a opporLuna
occasiiio do secretario da junLa do governo da mesma
provincia, que' de commissão parte agora aos augustos
pés de V. A. Real, têm II. honra de olferec<lrem a V. A.
Real seus cordiaes parabens pela feliz acclamação qne o
reino dg Brasil e esta provincia Lêm feito a V. A. Real
seu perpetuo regente e protector, tendo já rogado ao sobredito enviado. o ~,redilecto encargo de agradecer a
V. A. Re.t! a resolução de ficar negle reino, que tanto
preza a obediencia a V. A. Real, como sempre á excelsa
casa de Bragança.
« Digne-se, pois, V. A. Real aceitar estes puros senlimentos de uma camara, voltando as bemfazejas intenções
de um Principe incomparavel, sobre a viIIa das Alagoas,
que tanLo se acha decahida pelo muilo que o governo
anLerior de 1819 e 1820 a prejudicou nas prerogativas
da capital da provincia.
\( A' muito alta e poderosa pessoa de V. A. !teal Deos
guarde por muitos annos, como havemos mister. Villa das
Alagoas, em camal'a de i3 de Julho do i 822.-José Rodrigues LislJoa.- arciso Corrêa !\lacbado,-Francisco de
Araujo Lima Caldas,-AnLonio José Pinto.-Francisco
José Leor.adiO.-Antonio Fernandes Jorge de Oliveira. li

A camara da villa 1'eaL da Atalaia

(LO

Principe Regente.

II Senbor.-Aos pés do Lhrono de V. A. Real chegão
os omciaes da camara da villa da ALalaia da provincia das
Alagoas a beijar as mãos de V. A Real, Lendo no dia 29
do mez de Junh.Q do corrente anno acclamado com o brilhantismo de repeLidos vivas do cloro, nobreza e povo da
mesma villa o augusto epiLheto de proLecLor do Brasil, fazendo reLumbar mais vivamente o soberano nome de elrei o Sr. D. João VI e toda a casa de Bragança, da religião
e da nossa constituição, propondo-nos desta sol'le a radicar os \'otos de maior adhesão ao muito alLo protcctor
deste reino, afiançando-nos por este meio o maior regozijo e satisfação desles povos, vefido brilhar no horisonLe
da paz e tranquilhdade publica o sagrado nome de V. A.
Real, a quem desejamos e a toda a real familia pro peridade e d-ilatados annos, como 1I0S é misler.
II Oeos guarde a V. A. Real. VilIa Real da Atalaia, em
camam de 2 de Agosto de 1822.-Joaquim Jo'~ da Costa.
-Anlonio Jóaquim Pereira. - Manoel de Moraes Sarmento. - José Hyllario Ferreim da CosLa.-Francisco
Corr~a Vieira.-Joaquim de Moraes sarmenlo. li
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das Alagoas AnLonio Gomes' Coelho, e os mais parochos
e clel;o secular. e regular daquella provincia, vem prostar-se. r'endidamente nos degraos do throno de Vossa Alteza e dar parte que o elfeito de sua obcdiencia, an~or li
adhesão á real pessoa de Vossa Alieza, de commum
accordo com o governo, tropa, camara, nobreza e mais
po\'o daqllella provincia. acabilO de acclamar regente,
proteclor constiLuc:onal e perpeLuo defensor deste reino.
do Brasil a V. A. Heal, como já têm feito oulras provincias deste mesmo reino, a quem esla não cede na sua
fidelidade, celtos de que tal procedimento não desagrada
de modo algum a Sua MagesLade nem ás cô"les reunidas
em Lishoa. Queira, pois, Vossa Alteza dignar-st\ de
aceilar eslas firmes e sinceras demon~trações do filial
amor com que jurão ser eternamente de V. A. Real nrlelissimos \"assallo-;. Alagoas, 5 de Julho de 1822.-AnLonio Gomes Coelho. vi~ario da villa das Alagoas.-José
Ignacio do Rego. vigario geral das vacantes. -FI'. AnLonio Joaquim das .Uercês, lenLe ar-tual de philosophia.FI'. Llliz da \ssumpção, gllardião.-Fr. Francisco de
Santa Clara, vigario prior..))
A jbnta pal'ochial de Porto-Calvo em 12 de
Agosto dirige-se ao ministro José Borlifacio de Andrada, enviando cópia das actas das eleições da
villa, e congratulando-se pelo bem geral, e agradccelltlo a sua cooperação. A eleição da villa de
S. Miguel teve lugar a 21 de Agosto.

A junta pal'ochial de pOj'lo- Calvo a José Boni{acio.
« IIlm. e Exm. Sr.-Em observancia do Sl 6°, cap. lU
das inslrucções appeusas ao real decreto de 3 de Junho
do corren le anno, levamos á pl'esença de V. Ex. a copia
das acLas da publicação dos eleitores parochiaes desta
freguezia de Nossa Senhora da Apresentação da villa de
Porto-Calvo, provincia das Alagoas.
« Se nos rôra permiltida esta occasião aproyeitarmoshiamos para nos congratularmos com V. Ex. pelo bem geral da nos a palria, e expressar a V Ex. os' agradecimentos de um povo livre pelo muito que V. Ex. Lem cooperado para quebrarem-se os ferros que novamente nos
preparava o requintado machiavelismo, que, coberLo com
o mauto de liberalismo fraternal, preLendia, abusando da
franca siuceridade da naçào brasileira, basefical' a sua
rulura graudeza sobre o projecto de recolonisa-la.
« Deos guarde e prospere por muitos annos a preciosa
vida de V. Ex. Vi!la de Porlo do Calvo, cm sessão permanente da junta parochial, aos 12 de Agosto de 1822.
-IIIm. e Exm. Sr José Bonifacio de Andrada e sil 'a.O vigario José Gabriel FausLino dos Reis.-Luiz José Gomes de Banos, presidente. -Antonio José de Lima, e crutinador.-Uanoel Coelho de Gusmão e Lima. dilo.José Joaquim Theotonio de [\fello, diLo.-Floriano Vieirà
da .Costa Delgado Perdigão, secl'etario.-João Vicente
Ferreira, dito. ))
(Seguem-se as duas aclas com os nomes'dos respectivos eleitores,)

No dia 18 chegáru ao porto de Jaraguá a esquadI'a que se dÜ'igia á Bahia sob o com mando do chefe de divisão Rodrigo Antcnio de Lamare, com
o commandante das forças general Lal)atut a seu
bordo, e mais 200 homens e seus officiaes e 6.000
armas. O governo provisol'io, paI'ticipando a S. A.
Real em data de 22, communica o feito de 28 de Junho, como já ha\'ia feito pelo enviado, membro e
secretario do governo, José de Souza e Mello, que
clero da capito' das Alagoas ao Principe Regente.
dalli partira a H de Julho.
Labatut pedio quarteis em terra para refrescar a
«( Senhor.-Penetrados do mais vivo
transporLe de
alegria, de gosto e oonsolação, o vigario da vil\;l capital tropa por não ter podido entrar na Ba hin, vh;to en-
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Labatut, tendo chegado depois de penosa viagem,
no dia 4, em frente á barra da Babia umas 6 leguas, e avistado a esquadra inlmiga, como já fiz vêr,
composta de uma corveta de guerra, tres galeras da
praça, armadas em guerra, dous brigues e uma.escuna, seguia no bordo N. até Itapicurú, e, voHando
ao S., andárão quafro dias, sempl'e com a esquadra
inimiga á vista, sem se deliberarem a atacar-se.
Sllbião que Madeira estava muito fortificado na
cidade, e que 'havia recebido, no dia 6, 800 homens
vindos de Portugal; então Labatut fez conselho geral de todos os com mandantes, no qual se resolveu
que, para não se retardar mais.a commissão, deven (( Real Senhor.-Temõs a gloria de participar a rião ir procurar o porto de Maceió para desembarVossa Alteza que no dia i8 deste mez aportou em a nossa car a tropa e armamento, etc.; e para alli aproárão,
barra de Jaraguá. onde fica fundeada a esquadra, que fundea'ndo em Jaraguá no dia iS, no meio-dia.
Fundeada a esquadra t salvou com 21 tiros, O que
por ordem de Vossa Alteza ia demanàar a Bahia, trazendo por commandante da trona ao general Labatut, foi igualmente respondiâo de terra.
com um corpo de 200 homeos' e seus oillciaes competenLabatut mandou um omcial com um of{jeio pal'a
tes, e fi 000 armag, como oos comll1unicárão os mesmos o governo sobre o seu destino, e o mesmo fez o
commandantes.
\
chefe de Lamare; mas os officiaes ficárào detidos
(( Por elles nos foi noticiado que viuhilO como amigos por ordem do governo, que respondeu que viessem
da causa do Brasil em soccorro da Bahia, esperando em
nós encontrar todo o bom acolhimento como inteirados á terra o chefe e o genel'al com alguns officiaes.
O chefe mandou. o seu iI?mediato, e o general
já de que esla província eslava addida á bella causa da
re 17eneração brasilica. E nisto se não enganárão, porque desembarcou com CInco officmes ; souberão então,
já °desde o fausto dia 28 de Junho tle. te mesmo anno ti- depois de desembal'cados, que, quando appareceu
nhamos com o maior jubilo acclamado nesta provincia a esquadra, havião tocado a rebate, e estava o povo
a V. A. Real perpetuo regenle, protector e defensor do armado por se suppô~ ser mandada por Madeira,
Brasil, como officiámos já a Vossa Alteza pelo nosso en- que )l0.r mais de uma vez tinha ameaçado aquélla
viado o secretario e membro deste governo José de Souza
e Mello, que daqui sallio no dia 1.1 de Julho proximo provInCla.
No me~mo dia 20 de Agosto seguio Labatut e
passado para ir por Pernambuco a beijar as mãos a V. A.
Real, e testemunhar a nossa sincera fidelidade e obe- seus offiClaes para as Alagoas, onde chegárão das
9 para as 1.0 horas da noite; forão recebidos entr'e
diencia,
Pedião·nos os sobredilos commandantes que lhes tropa de linha e milicias, e conduzidos pelos mempermiltissimos em nome de Vossa Alteza aquartelamento bros do governo á casa da junta, onde em sessào se
para li tropa em terra, aguada e manlimentos, e casa para assentou que se adiasse para () dia seguinte o ne 17oguardar' o armamento, que tudo lhe foi concedido logo cio, e forão os officiaes distribuido.s e aquartelados
que plenamentc conhecemos ser verdadeira a sua pro-o nas residencias dos membros do governo. O povo
testação de fidelidade á nossa boa causa.
« Dizião-nos que não pude.rão jAmais entrar na Bahia tambem alli achava-se armado. e reinava toda a
nem desembarcar <t gente e armamento na Torre, ou desconfiança a respeito da expedição.
No dia 2i reunia-se novamente.a junta e paso"outro porlO pertencente áquella cidade, por lerem encontrado a barra guarnecida por sete ou nove vasos, que sou-se a examinar todos os diploma!; do general
defendião a entrada por ordem do tFanno oppressor Ma- fazendo-se as mais severas indagações; e por fim ~
deira, inimigo do Brasil e inimigo de Vossa Alteza, e que JUllta mandou declarar ao povo que erão amloos e
portanto vinhão comnosco a cQnsultar o melhor meio de que não havia nada de suspeita; foi então que 9
fazer-se executar as reaes ordens que trazião de V. A. povo socegou fl ficárão desimpedidos os dous offiReal. E decidio·se cm sess~ão. com assistencia dos ditós
commandantes, que fosse o general Labatut em pessoa ciaes. Regressárão para Maceió nessa mesma tarde
a Pernambuco, por terra (para onde já parte sem demora), e forão aquartelados nas casas daJli, desembar:
pedir mais alguns vasos, a vêr se póde a esquadra ir bater cando no dia 22 a tropa, armamento, etc.
a outra do Madeira, emquanto' na volta do dito Labatut
O general seguia 'por terra para a provincia de
vamos todos por terra unir-nos aos nossos irmãos da Ba- Per~ambuco na tarde do dia 24, chel{ando ao seu
hia, lançar fóra por um cerco formal aque!le oppressor destmo ás 6 da tarde do dia 30, com 6 dias de viatyranno e PÔI' em liberdade aquelle innocente povo, que gem, em uma jornada de 60 leguas.
deve fazer comnosco uma só e a mesma grande familia
O . governo, par~ pôr-se em observação sobre os
que reconhece por pai commum a V. A. Real.
mOVImentos
de VIlla-Nova,· que era do partido do
« De tudo já fizemos sciente aos mesmos habitantes
daql1ella oppressa provincia por um omcio que enviamos Madeira, villa que fica em frente á do P~nedo na
em uma jangada com Iodas as proclamações de V. A. m~rgem do Rio de S. Francisco, fez seguir para
ueal, a entregar ao coronel,da Torre para fazer por PQ\"- alh o destacamento do 4· regimento duas boccas
tador seguro participar á junta daquclle governo, .cujos de fogo ~ alguns officiaes, coma trop~ do Penedo.
membros nos consta acharem-se com sentinellas á vista
O mollvo de um tal movimento com a tropa do
em suas casas, o que tudo resolvemos participar a Vdssa B:io fo.rão as representações que sobre o estado da
Alteza para plena iotelligeocia das nossas resoluções, as Vllla. !,m.ha o governo da provinda recebido, pelo
quaes Julgamos ser conformes ás boas intenções de V. A. que Ja tmha determinado a marcha de um destacaRea\.
mento de tropa de linha da villa das Alagoas, com(( A' múito alta f!" póderosa pessoa de V. A. Real
guarde Deos por dilatados annos, como havemos mister. posto de 100 homens, com um parque de quatro
Villa das Alagoas, 22 de Agosto de i822.-Luiz Antonio boccas de fogo, o que foi sustado com a chegada
da Fonceca Machado.-Nicoláo Paes Sarmento.-Antonio daquelles por tereill de marchar por alli.
Em i8 de Setembro toda a tropa de Labatut havia
de Hollanda Cavalcante.-Jeronymo Cavalcante e Albuseguido para alli, bem como {50 homens das Alaquerque. »

contrai' a barra guarnecida por seLe ou nove va60S
do general Madeil'a.
El1e e seus officiaes declarárào que vinbão consultar o melhor meio de razel'-se e!ecutar as reaes
ordens, e decidia-se em sscssào, roam assistencia
do~ ditos com mandantes, que fosse o general em
. pessoa a Pernambuco, [lor terra, para onde partia
sem demora, pedir mais alguns vasos, a vêr se podia a esqnadra ir batcr a do inimigo, emquanto no
regresso do general seguirião eIJes, tambem por
terra, para reunirem-se aos bahianos(*).
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goas e 240 vindos de Pernambuco, c boa copia de
armamento.
\
No povo alagoano encontrava-se um inexplicavel
enthusiasmo pela causa do Brasil; mas o go\"erno,
segundo dizia a opinião publica, fugia quanto
podia de tudo que era a bem dflla, maxllue o presidente que se esperava bl'evemente ser mudado.
Não obstante esse juizo muito se deve ao activo
e vigilante governo das Alagoas, que com o ruaior
ardor. empenhava todas as suas faculdades pela
santa causa do Brasil, nào só resistindo denodado
ás seducções do general Madeira, mas ajudando a
seus irmão:;, que teAtavão expulsar os tYl'annos
do seu territorio.
Outra evidente prova do seu louvavel patriotismo
é a pl'omptidão com que nomeou os seus deputados ás cêrles do BI'asil, apenas lhe foi communicada
a determinação do seu' augusto defensor. A eleiçã:o
recahio nas seguintes pessoas, que ficár'ão constituidas representantes da provincia :
Dr. Caetano Maria Lopes Gama.
Dr. Il{nacio Accioli de Vasconcellos.
DI'. Miguel de Siqueira e Silva.
P~dre José Antonio Caldas.
José de Souza e Mello.
O exemplo dessa provincia devia tel' desperlado
as contiguas, e as que se conserva vão ainda tibias
no vel'dadeiro e ardente zelo pela prosperidaile
commum, ainda quando fosse á custa de alguns sacrificios.
Constancia e patriotismo erUo as virtudes sociaes
mais cultivadas naquelles dias; mas infelizmente,
como era de esperaI', havia na provincia por via de
regra o espirito máo da discordia, e por isso alguns
collegios não marchavão colJectivamente ao almejado alvo.
Em Porto-Calvo havia muito sangue luso nas
veias dos natilraes; e a não sei' islo, só por sordidos
calculos de ambição, em presença de mesquinhos
interesses e de nefando egoismo, marcharião clles
atl'Opelando e antepondo-se á boa execução das 01'dens do' governo em uma época tão calamitosa.
Aquella facção aparava com maestria as pennas
quando cantava seus desejos e triumphos.
Em uma representação, que em 3 de Sete~bro(*)

n u IIIm. e I·.xm. Sr-Ternos a honra de levar ;í respeitaver presença de V. Ex., por copia, as actas da puhlicação e relação dos cinco deputados elegidos neste eleitorado da villa do Porto Calvo, um dos tl'es da provincia das
Alagoas, como oos é determinado no Si 6°, cap. V das
instrucções appensas ao real f1ecreto de iS de Juoho de 'te
coneote anno.
u Dellas vera V. Ex. a justa, liberal e heroica I'epresentação, que em junla eleitoral nos foi apresentada, e,
para que V. Ex. possa com toda a precisão julgar do
quanto se torna indispensavel a resolução que por pluralidade de votos foi tomada, permilta V. Ex. eXJlôr-lhe
factos anteriores.
u Existe oeste paiz, Exm. Sr., duas familias, Sarmento
e Hollllnda Cavalcante, !'ymbolos da soberba e da arrogancia, e por isso que, quanto mais limitados de luzes e
pequenos de entendimento, tanto maiores e gl'andes querem ser em autoridade: O primeiro pôde com capciosas
e occultas manobras fascinar momentaneamente a varios
hómens, c foi eleito capitão-mór da villa de Porto das Pedras; mas os segundos, mesmo quando não havia o lremendo tribunal da opinião publica, nunca puderão ingerir-se ainda nos somenos cargos da governanç.a desta villa
de Porto-Calvo.
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por occasião de enviarem ao ministro José Bordacio a acla da eleição, mandárão, explicando os factos anter'iore á resolução que tomár'ão, dizem:
« Existem aqui duas familias, Sarmentos e HolJandas Cavalcantes, symbolos ela soberba e da arro.'
u Na infeliz e desasLrosa inSUrreição de i817 (podessemos nós correr um espesso veo sobre esla falai época I)
elles forão a fragoa, a incude em que se martelárão os
lIagellos desla pruvincia. As 1J0rrendas blasphemias por
elles proferidas contra o que os brasileiros tinhão de mais
sagrado, os anathem<ls fulminados aos verdadeiros amigos da felicidade dos Imperios. erguêrão a indignação dos
homens ao seu auge, e desLa vez o resenLimento imprimio nos corações destes povos uma irreconciliavel antipatbia para cum elles; e ainda que as almas compassivns e
r.aridosas poderão correr a esponja do esquecimenlo nas
paginas dos li vros da oITendida jusliça, não deixárão comtudo, por falla do bem merecido castigo, de se tomarem
o alvo do odio e da aversão de todos os bons brasileiros.
Da escola do inl"Orlllnio elles não lirárilO oulra licão mais
do que convergirem Sllas depravadas maximas de opprimiro para se engrandecerem.
li Appareceu o sempre memol'avel anno de 1820, e
allós elle o soberano decreto de 29 de Setembro de 1821.
Quem o diria! Esle foi o tocsin que despertou nossos
Iredos iUlmigos! Cabalárão, mallcommun~rão, e afinal
illudirão a ia eleitores, que, pouco zelosos do socego de
sua patria,' illexperlos e imprevidentes, elegêrão em 31
de Janeiro proximo passado para membro da junta do
governo ao capilão-mór Nic~láo Paes :;armenlo e Antonio de Hollanda CavalcanLe.
u Os animos se exaltárão por vtirem o leme da felicidade publica regido pela pbilaucia e ignorancia, c sebem
que cuntidos pela authenlicidade da lei, zelosos de seus
direitos, pozerão-se de atalaia. Confirrnárão-se nossos
bem fundados rereios; em 28 de 1unho preleriLo Jeronymo Cavalcante de Albuquerque, primo daquelle Hollanda, acalasolado de identicos principios, e mais de uma
vez réo, com os suldados de seu commando e alguns miseros proletarios armados, com o presumido fim de acclaIDar S, A. R. o Sr. D. Pedro de Alcalltara por defensor
perpetuo e regente do reino do Brasil, aquelle tenellle de
mihcias assediou a villa das Alagoas.
II A Exma. junta do governo que alli residia, avara do
sangue dos sens concidadãos, em presença da camara,
moradores daquella villa e sitiadores, ouvio da bocca
daquelle chefe de facciosos que os povos lião erão cOlllenles com a Exma. junta, que a vontade geral era se demiltissem os empregados europ~us, salvo os que elle exceplLlva; e sem apresentar o diploma que o aulorisava a
ser o orgão da vontade geral, nem deduzir UIU só facto
que autbcnlicasse o descontentamento dos P.ovos, demiltirão-se ó desembargador José Antonio Ferreira Braklamy, presidente da junta, o tenente-r.oronel Manoel
Duarte Coelho, membro da dita junta, e mais empregados
europeus, sem serem chamados a ajustamento de conta.,
como fizerão com o desembargador Antonio Batalh<.t, homem pacifico, que (lendo entregado a sllperintendencia
da decima dos predios urbanos e mais impostos a . eu
cargo, e a provedoria dos ausentes ao seu successor Braklamy, por olOmissão nunca se saldou) eXllellirào-nos sem
os devidos licenciamentos das suas arrecadações.
I( Eis a verdade, e não o que se lê nas <lctas eXllradas
naquelle dia na villa das Alagoas. Pasma, Exm. Sr.,
pasma vêr que no seculo das luzes, lia época do constitucionalismo, exista em corações brasileiros a sêde de
governar, não segundo as maximas do liberalismo, mas
conforme o systema ,dos Caligulas, e que entre nós dessem
o exemplo que á Rema tleu Sylla !
a Foi assim que Jeronymo Cavalcante de Albuquerque
ficou ipso facto membro do governo, e nomeárão-se,
prescindindo-se da approvação do c?llegio eleitoral, pal:a
presidente o bacharel Caetano Maria LOlles Gama, OUVl-
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gancia, por isso que qua.nto mais limitados ~e luzes
e pequenos de entendIment.os, tanto maIOres e
grandes querem ser e~ auto.~l~ade. ))
.
Foi assim que FlorIano Vl~lra da C?sta Delgado
Pe,rdigão, secretario daquella Junta elelloral, esc~eveu a epopéa dos Lins, dos Wanderleys e dos AcclO.
tis 1...
Enviál'ão uma deputação á côr~e, composta do
padre Lourenço e do mesmo Perdl.gão, par9- a.gradecer e fazer chegar ao seu conheCimento (~ ?S esforças empregados para a regeneração politICa, e

Iafastar a anarchia e a guerra civil, que a acrimonia

do des~otismo do governamento tem excitado na
p!"ovinCla. e pedir prompto remedia,)) isto por ter
SIdo, por acclamação do povo em massa, da ca:pital, de prompto reorganisado o governo provisono,
co~o cumpria, que, como ca\leça principal, não
podIa ficar acephalo em época tão anormal, nem
dependendo da reunião do eleitorado das diversas
p~..ochias: JOI5.é Bonifacio mostrou concord:u', mas
nao proVidencIOU, nafórma desejada, de prompto,
como esperavão(*).

dor pela lei desta comarca, que estava de correição nesta o perigo. V. Ex. melhor que nós sabe de que os novos
villa.
systemas só se gravão nos corações com' o buril da utili(( Depois' de assim ultrajLd~s. e postergadas c0',D _a dade ger~l, e esta é ainda incognita nesta provincia.
(l. E saiba V. Ex:. que os povos fogem do consLltucional
maior irrisão por aquelfes l~dlV1duos, 9ue s~ adornarao
oom o epilheto de. Exma. ]~nta, as leis mal.s santas de redil, o soldado não quer unir~se ao estandarte da Iibernossa patria; depOIs de cobnrem de opprobrlO a 35.000 d~de, por vêrem aquel\es que por motivos plausiveis hahabitantes das villas de Porto de Pedras e ~or~o-calvo,_ e vlão perdido a confiança e estima publica pretenderem
aos das villas do Penedo e restantes <Ia provlOCla, por nao á força serem agora seus chefes, e temem ser novamente
consultarem os volos de seus eleit~res; fi~almente, de- arrastados pOl' elles ao mesmo precipicio, de que com
pois daquelle corpo acephalo se Julgar lOabalav.el no lanto esforço já recuArão.
lhruno da arbitrariedade, passou a lançar-nos as ma~s peII O~ I. patria dos Camarões, dos Lins, dos Wanderleys
netrantes seltas settas que, no apogeu do despotismo, e AcclOhs! Manes sal!'rados, que revoais sobre nossas
os antigos bachá~ nunca ousàrão atirar contra nossos he- c.urvas cabeças oppressas ainda com o peso do despo.'
lismo com que desconheceis o theatro honroso do vosso
roicos peitos I
II Sim, Exm. Sr., sem fallarmos de nossa~ finanças re- valor e lealdade, enchendo o ar de lugubres e maviosos
gidas pela mais crassa ignorancia ; ~em refe~lrmos os des- aecentos, que seria de ti, oh I patria, de teus caros filhos,
falques e deeperdicios dos dinheIros I,>ubhcos, que elles se lhes faltassem os auxilios de um integro e sabio minisolhão como thesouro seu em uma crise que a sob~rana tro,. archetypo do patriotismo e digno conselheiro do
nação brasileira tanto delles ha mister para coa.dJuvar mUlto egregio e liberal Prineipe o excelso Sr. D. Pedro de
sua nascente libel'dade; sem lembrarmo-nos. que Simples Alcantara, verdadeiro pai da patrla, que arauto de nossos
paisanos passArão a capitães de trop!l de hnh~ que os ~upplantados direitos, perante elle advoga a liberdade e
cargos e empregos são dados sem respe~tar:-se o sao O?er~- I~d.ependencia do Brasil 'l Entregues aos furores da guerra
cimento, e que povos, que pela vez pl'lll1 elra balbuClárao clV11 e da anarchia, serão em breve o pasto de esfaimados
.
o doce nome da patria, carecião ser em~alados no berço abutres.
'.
II Sim, Exm. Sr., nós temos o inauferivel jús de s\1pplida justica e acariciados com a voz da razao.
« Nós ouvimos, Exm. Sr., ludibriar-se aos b~nemerl-:- carmos a V. Ex. queira quanto antes restituir estes seus
tos capitães do regimento dt milicianos, denomlDado da caros patricios e concidadãos a paz a segurança e a consseaunda restauração de Pernambuco, sustentaculos de tituição, sendo justamente castigado o réo que perpetrou
no~sa liberdade politica, mandando-s~-Ihes tirar (para lantas maldades.
II Foi através dos maiores sarcasmos, baldões, vilupemarcharem seauros a seus sinistros IDtenlos) os armamentos militar~s de seus quarleis, e em menoscabo da rios e ameaças, fulminados perante todo esle eleilorado
lei de 20 de Dezembro de 1808, cap. III, §S i' e 6°, e da por Chrislovão de Hollanda Cavalcante. Pedro José Felicio
bem caracteristica lealdade, adhesão ao bem geral e ~mor de Meira e Lima, José Joaquim Theotonio de Mello, padre
daquelles dignos cidadãos ao Brasil, vimos Automo de Manoel Buarque, Joaquim José Lins, Francisco José TaHollanda Cavalcante nomear-se a si mesmo coronel deste vares Lyra, Jeronymo Accioli Lins, João Cavalcante de
regimento, e tenente-coronel ~ seu irmão Christov[<o .de Albuquerque, Alexandre Bezerra Carneiro e Albuquerque,
Hollanda Cavalcante, meros plilsanos. e ~em terem feito Manoel Carneiro da Cunha, Alexandre Hyp{>olilo de Verum só sacrificio no altar da patria, e - Icoláo Paes Sal'- sosa e Antonio da Costa Leitão, que o patrIOtismo porlomento tambem nomear-se a si proprio coronel de um calvense surgio lriumphante.
(l Foi
revestidos da maior prudencia, em que se 'quenovo reaimento miliciano, creado na' villa de Porto de
Pedras oe tenente· coronel a seu filho José Paulino Paes brárão os furiosos ímpetos daquelles mâos brasileil'os,
sarme~lo e reservárão-se os demais postos (dando-se venaes procurlldores do povo, vendidos aos nossos despobaixa até a patentes confirmadas) para seus parentes, ticos Hierofantes, de quem são irmãos e parentes, que
apaniguados ou para os que bandearem ao seu par- podemos moslrar ao Bra ii, nossa patrla, que, ainda ameatido.
.
çados em nossas vidas como estamos, ambicionamos ser« Finalmente, Exm, Sr., tentArão lan~ar entre nós o virmos de holocausto em bonra sua, e procuramos entrar
pomo da discordia, evoGárilO todas a~ ful'las p~ra que ~e no sacrOsanlo alcaçar da liberdade, tornando-nos dignos
apoderassem de nossas alm,as, e sem lDleryença~ .das 1~IS de sermos guiados por V. Ex., regidos pelo n0990 amafizessemos expatriar os paclficos sexagenarlOs-millOnanos bilissimo Principe e legislados pela soberana nação braeuropeus porto·ealvenses, só afim de a.rmar o filho, o sileira.
II Deos guarde e prospere a preciosa vida de v. ":x. por
amigo leal contra o parente, o caro pai, ~ dar-nos em
espectaculd ao mundo, como réos de um delicto que só muitos annos, como havemos mister. VilIa de Portoteve accesso nelles. e só por elles foi perpetrado, cuja calvo, em sessão da junta eleitoral, aos 3 de setembro de
somma é o decadente eSlado de nosso commcrcio, qua- i822.-IlIm. e Exm. Sr. José Bonifacio de Andrada e
druplicar-se o preço dos viveres e o principal artigo de Silva.-Lourenço Wandel'ley Accioli Ganllvarro, presi'nOssa agricultura, o assucar, ? algodão, um sem compra- dente.-José Julião Lamenha Lins, escrutinador.-Antodor e este no infimo valor de 2Sl100 I
nio Mauricio do Amaral Lacerda, escrutinador.-FloII V, Ex.• que o velho mundo se enlula por lhe não ter riano Vieira da Costa Delgado Perdigão, secretario. II
dado o berço. veja se cabe em peitos brasileiros tanto ul(*l Carta do padre {.ourenc~ José de Mello a Perdigão.
trage I
•
-Meu amigo e· Sr. FlorillDO Vieira da CosIa Delgado
li Mas lndo isto é nada, Exm. Sr., a par da salvação Perdigã6. Pernambuco, 20 de Jan.eiro de i823.......0mitde nossa patria. e ella brada a V. Ex. que está imminente ,tindo os pesados incommodos de uma viagem de 33 dias,
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Pelo decreto de 29 de. Setemhro de 1821 ficarião
os eleitores parochiaes com o poder de elegerem os
governos de suas mesmas provincias, e sendo o de
28 de Junho eleito por accla.nlação, e reduzido de
10 a 5 membros, estava róra da lei; ma5 gOye/riarão sempre os. mesmos, com algumas modificações.
Esta junta pl'incipiou assumindo, como civil e mi-

li tal', as nltribuições de commando das armas, que,
na primeira modificação, passárão para o brigadeiro
Antonio da Fonceca ,Jachado, que foi então eleito
para esse emprego, reassumindo-o depois a 4 de
Dezembro de 1822.
l( O governo em 13 de Setembro enviou as acLas
das eleições de depulados das Alagoas e Penedo

salto ao desenho do estado actual da 'nossa provincia.
Dessa cidade houve quem eSClevesse ao governo que nós
linhamos apresentado queixa contra elle pOI' parle de
Porto-Calvo, o que o mesmo governo não devia ignorar,
uma vez que nos vio partir para essa vllla; mas que apezar
de tudo S. ]\1. Imperial, acredilando o procedimento do
mesmo, não obstante o clamor de um collegio, que comprehende a villa de Porto-Calvo, a villa de Porto de Pedras, a fl'eguezia de Camaragibe e a freguezia de S. Bento,
houvera por bem approval' tudo quanto o governo havia
feilo, o que se provava pela di. lincção com qne llOnl'ára
ao membro do dilo govel'110 ,Jel'onymo Cavalcante.
« Ouviuo o que, meu amigo, locou a massacre o dilo
.gove1'll0; o nome europeu era RÓ o crime; e indiviullos
que indill'erenlemente vivião quasi em caverna, que assim reputo o sitio dc Caelano da Fonceea Soal'es furão
comtudo victilllas de tal fUlOr. Ignoro que mortes houvessem, mas é UIII clamul'.
« Eu fico bebenuo lilO ilmargoso calix, como é o \'êr
um cunhado preso, outro, além de preso, com tres lirus,
como se fos'e lobo; esle é o Soares, e meu velho e pacifico pai, deixando 11 filhos alli, orphãos de mãi, divaga
hoje por onde nem seus fil110s podelll saber: o 1Il0tivo de
lal pIOcedimenlo dizem ser a minha ida ao Rio ue Janeiro.
( Nestas circumstancias considere o meu amigo o estado acLUal do seu comprovinciano, porque se a orphandade de meus irmãos me c1lama a acompanha-los, temo
igual sorte que os meus já som'em; e se, querendo evadir ,i brutalidade dos bach,is, penso em não ir ás Alagoas,
então os remorsos me atormenlão por não ter parte no
luto e trisleza de meu' manos.
« De sua familia nada spi, e é prova vel que uão entendessem com ella por não t~r talvez a bre~ha européa que
a minha linha. Diga o meu amigo: qual o fruto ue uma
constiluição para uma familia lJestas circulllstllucias? Que
da igualdade de dirpit~? Que da segurança individual?
No tempo da vara de ferro cada UIl1 cidadüo pod~a livremenle queixar-se de um lyrauno, e rouílas \'e7eS elle era
removido do lugar onde exercia a sua rereza, e hoje o não
póde fazer um collegio eleiloral, e se o faz enlra nas desgraças de que eu me vejo cercado 1
« Não, não é este o efTeito de uma constituição liberal:
é o abuso uella. E como evita-lo, procurando o remedia
na fonle das consolações, se ue lá mesmo elle se nega?
O Exm. Sr. Jo. é Bonifacio nos a segurou vil' uma carta
régia para abolição daquelle, e pela sua portaria uos assegura tel' sido allendida a no sa represenlação, e que as
- providendlas serião dadas com a vinda do governador das
armas; mas este uiz que depois de lavraua a carta régia
resolveu S. Ex. o não omitlir-se, porque o governo dizia
~ue não erão más as suas intenções, que erão muito
bons patriotas, poslo que ignorantes.
« Logo, meu amigo, quaes as providencias dudas? Cm
govemudor de armas 1 Este, ou cedeudo ao furor desenfreado, ha de aquiescer á vonlade do governo, e então
mais cl'uel arbitrariedades, ou resislindo lerá a mesma
sorte que o outro, que, segundo dizem, fui lançado fóra,
nflO 1,elo povo, mas pelos ela sucia.
« A minha ida a essa côrte desafiou a colera dos governadores, e se a sêde allolriofagica da vingança de lae3
senhores não se acl1a ainua mitigada, eu vou ser, ictima,
e no horror das minhas maguas eu clamarei aos céosJustiça, justiça-pois que a tel'la a nega. <'lo posso esque_
cer-me da lJella expressão-s'lío 1J0m; patriolas.
« Será pOI'\'entura de vontade de S. ;\1. Imperial COllservar uns lobos no viveiro, fanando-se do sangue hu-

mano só por dizerem-são bons patriotas. Se o são,
porque acclamão a S. M. Imperial? Não ha naquella provincia quem o não seja, e se elles o são 0110 é com a sua
força que se ustenta a defesa daquella parte do Brasil.
Eu considero a provincia em loda a forca de uma anarchia; vejo a minha casa arruinada e perdida e no meio
de lanlas afílicções scintilla em meu coração a chamma
,.iva do amor da causa do nosso Brasil, da qual já fui vicbmL

-

Serei alé á sepultura alJecto á pessoa de S. M. Imperial, que, não julgando das ,::ousas C0\110 ellas são na realiuade, pela dislancia que o separa dos factos e pela ca vilação com que o enredão, permille lalvez involuntario
que os t-yr:lnnos abusem de sua bondade. Eu sou brasileiro, sou constitucional, ruas a natllTeza me deu um pai
europeu; cu o conlJeci sempre indilferente nas rivalidades quando ainda se duvidava da separação, quanto mais
depois de ser e la declalUda.
« Se houver commellido crime, eu mesmo julgarei
juSlO tal procedimenlo, rua. não perderei de minha cons- ,
lilucionaliuade, fazendo o dever de filho em supplicar a
sua venia; mas se só por inlrigas, çomo eu julgo e me
informão, não sei como supporlar o opprobrio de uma
familia, que "mcê. sabe qual a sua rrpl'esenlação, qual a
sua mOl'alidade e quaes seus passos no caminho da in«

uependenci~.

« José Antonio, em J\lacci6, sendo perseguido, escap,a,
e no oulm dia apparece morto talvez em desespero: o
illendonça foi manuado ir para a prisão, mas lal foi a
impreRsão de tal nOlicia, que perden instanlaneamente os
senlIdos, e por não poderem conduzi-lo assim á prisão O
deixárão, e hoje me dizem ter expirado.
« Faça uma idéa, meu amigo, de laes constitucionalidades no tempo que Alagoas e Pernambuco padecem um
cruzeiro de embarcações da Bahia, e o goyerno, teudo
soumuos inimigos em Porlugal e na Bahia, ainda os quer
adquirir no inlerior da provincia, a qual se acha unida
nos' senlimentos de independencia j mas a anarchia a desmembra e dilacera.
.
« João nibeiro, por fazer um requerimento por diohiero a favor de qm pre o, foi mergulhado na enxovia .
illanoel Joaquim, po~ outro igual motivo, foi mandado
deixar a provincia, e nesse caso nem se póue requerer aos
me mos opp~essores. Será esta a vontade de S. iiI. Impe·
rial? Serão efTectiva mente esses mesmos os seus in teresses? Eu julgo que não i porque ahi não vejo essa pmticabilidade.
« ~Ieu amigo, eu vou, finalmente, para a minha provincia, e se não lhe escrever mais já sabe q,ue fui viclima.
Dizelll-me por ultimo que o goyerno tem lido a habilidade de illudir os povos com assevel'açflO de que.S. M.
Imperial nos havia prendiuo, e que dislo se não podia
duvidar, porque nós nflo haviamos escriviuo e nem dado
noticias do que passavamos ; o povo, sempre promplo a
allucinar-se, deixou·se persuadir de que tudo quanto o
governo faz é appro\'ado e até premiados os seus membros, Os Uchôas, aquelles mesmos Uchôas derão-se as
mão, e são os que lrabalhão na allucinacão do povo.
Ei;; ·aqu i o fruto da indol~ncia do Exm. SI'. José Bonifacio, pur julgar talvez que o que se lhe representou
não foi "el'dadeiro, apezar de ser provado e confirmado
pelo omcio de Labalut, e um requerimento de uma viuva,
procurador Malheus de CalJas.
«( Agora aqui chega Bento Fr-<lllcisco Alvares, e me refere ti dissollucão de minha familia; os dous cunhados e
o pai no estado supradito; quatro irmãos 3fugenlados,
apezar de serem dous do ditos omciaes de milicias ; mi·
31.
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reunidas; em -1G a camara da capital enviou a da ao ministro José BGnifacio sobre 11 eleição dos cinco
.
eleiçào dos cinco deputados, e em 26 a junta elei- deputados.
José Bonifacio baviíl assegurado, como já disseto('al de Porto-Calvo (uma das tres da provincia,
cujo eleitorado se achava em concussão) dirigia-se mos, á deputação de Porto-Calva-Perdigão e padre
Q

nha casa roubada, a fazenda destruida e duas irmfls solteiras em casas alheias: e qual o motivo de laes procedimentos? E' incrivel !
« Lembra-se que nós escrevemos, parli-.:ipando a
acclamaçilo imperial de ua ~(agcslade? pois convocal~~o
os nossos amigos para celebrarem o acto que nós partlclpavamos, acontece que de viagem passando, elles pela
povoação dE' Cainaragibe, ahi meu pai acclamára a S. ~I.
Imperial, o que constando ao governo motivou zelos por
ter sido aquelle acto antecipado ao do governo, e toda a
maldição recahill sobre o meu pobre e velho, pacifico
pai, servindo-se o Nicolào desta occasião para vin/?:ar-se
de uma sentença conseguida em fôro conlencioso por
meu pai contra o dito Nicoláo.
« Foi-lhe lançado em rosto que elle, como europeu,
não devia influir naquelle aclo, só pertencenle a brasileiros, cujo arrazoado eu não ouço nesta corte. Ora, diga.me, meu amigo, se aquelle velho faz eausa commum
com seus filhos na união de senlimentos, e disto m"llsmo
se faz uma reprovação, o que seria se, já não quero dizer seguisse o contrario, mas guardasse indifTerença ?
« Allribue-Ihe o governo o erime de OUVil' dizer que
dissera havia de atacar a casa de armas; ora faça um
abreviado raciocinio : no tempo em que as rivalidades estavão no seu auge, no tempo em que ainda os europeus
podião seguir o Rego, ao l\Iadeira, elc., elle se conduzio
sempre indi1fereute, lendo só em vistas o interesse de sua
familia: e agora que eu lhe participo a indp.j'lendencia,
depois que lhe recommendo que vá acclamar na villa ao
nosso amavel Imperador constitucional, será crivei que
agora mesmo se allucinasse? Mas estas reflexões serião
necessarias pura outros que ignorassem quaes as razões
de taes procedimentos.
« Admitia-se a lodo o cuslo o erime a elle sem fundamento impu lado ; seja perseguido pela essencia de em'Or
peu, bem que pacifico: que crimes, porém, commettêrão
meus irmãos? São pés de chumbo? 'em se poupa a um de
8 annos de idade, a quem arraslilrão cruelmente. Se é
pal'a servir á nação, não seria lIecessaria esta violencia.
« Ainda eslamos no tempo em que as vozes da oppressão lião penetravão a elevação do lhrono ? Se continúa
~sta praga, depres5a o cpntãgio infeccionará o corpo social. Cousidere como eu poderei olIJar para as reliquias de
minha familia á face dos oppressores que a tyrannisárão.
Meu amigo, adeus, adeus, que. Sou seu muilo amigo.
-O padre LourelJço José de Mello. ))
Carla do mesmo a José Boni(acio.
li lllm. e Exm. Sr.-Hem dizia eu, Exm. 51'., bem dizia eu o eslado deploravel de minlia proviucia ; repetidas
vezes fiz vêr a V. Éx. que o collegio eleitoral de PortoCalvo, que comprehende aquella villa, a de Porto de Pedras, a povoação de Camarügibe e a povoação de S. Bento,
se achava em concussão por ter recorrida a V. Ex. contra a oppressão do govemo ; esle, Exm. Sr., sabendo que
em vil'lude'da representação não era expulso, e que antes seus feitos se approva v~o, se julga aulorisado para
deslisar' sobre quem seu inimigo toda a gravidade de sua
vingança.
« V. Ex. me fez vêr, por uma porlaria, que tinhão sido
allendidos totlos os artigos da representação de PortoCalvo; e sendo o primeiro deHes a mudança do governo,
depois de lavralla pura isso uma carla imperial, della se
não fez uso, deixando assim victimas os que representárão.
« A minha familia foi viclima por não podê-lo ser 'eu.
Dous cunÍlados meus presos, um dos quues ferido mortalmenle com tres tiros, como se fÓI'a uma féra; meu
amado pai, europeu velho e pacifico, afugentado, minba

casa roubada, o engenho destruido, sua fabl'ica desolada,
e toda a fazenda arruinada a um ponto deploravel, tudo
por ler sido el! o orgão dos queixumes de Porto-Calvo.
(( Ora diga-me V. Ex. : ainda não merecêrão allenção
estes aconteúimentos? ainda se deixará V. Ex. allucinar
dos dilas daquelle governo? Querera s. i\1. Imperial antes
a conservação de um governo tyranno que a tranquillidade da lerça parte da provincia? Ouvirá V. Ex. cõm prazer os lacrymosos écos dos des~racados, vlclimas da crueldades, ensurdecelJdo-se ,is vozes' dos qne vivem ameaçados do mesmo raio, e que a V. Ex. recorrêrão?
« Não, Exm. SI'. ; V. E:{. é justo para dislribuir o premio e o castigo; V. Ex. é responsavel a Deos, li nação e
aS. M. Imperial pela lranqllillidade pllulica ; uma grande
parle do povo geme, e para queixar-se não é de necessidade a vontade geral; V. Ex. nilo qlliz emillir a carla
imperial que deveria abolir o governo; e esle, a1fer.tando
o auspicio de V. Ex., calca mesmo tudo aOS proprios pés.
Depois de queixar-se a tel'(;a parte da provi ncia que se
comprehende naquelle eleitorado, depois que Labatut
confirma a maldade do governo, quererá V. Ex. conservar ainda nelle mesmo uns jlOmens, qlle roseando o patriotismo dividem toda a provincia em anarchill? Será
assim que se conseguirá a união?
« Assim só veremos a anarchia que já se acha declarada. V. Ex. julga de todos os homens pela generosidade
de sua alma, e nisto engana-se. E' com e1feito, Exm. Sr.,
patriota o governo de Alagoas, vingativo, porém, e incapaz de esquecer rivalidades antigas, qualidade que se não
deve encontrar nQs magistrados.
« Em nome, pois, Exm. Sr., de onze irmãos, que peruêrão ambos os pais, eu, como o primeiro, imploro a
V. Ex. quo queira .lançar os olhos sobre nossa ruina :
meu caro pai, W\cifico europeu', naturalisado no Brasil,
por quasi 50 annos ignominiado; meus ümãos mesmos,
por tralarem de suas melhol'tls politicas, perseguidos
Igualmente, e abandonada a minha casa, a fazenda destruida: e qual o crime?
« E' incrível, Exm. Sr. Eis o caso. Dessa côrte fiz eu
participar aos meus commillentes a aeclamação de S. i\I.
lmpel"Íal; meu pai, europeu, para dar provas de adhesão
à 1Lldependencia e a este prcço comprar a sua trallquilJidad.e, foi o primeiro que acclall10u na povoação de Gamaraglbe o augusto nome de S. i\l. imperial, e quando julga
esle o meio de dissipar toda e qualquer suspeita que podesse haver a seu respeito; o guverno se otrende, zeloso
de ter sido olle o primeiro.
« Ora, Exm. Sr., se elle não concorresse á solemnidade daquelle acto seria olhado como eur(}pen, e se lá
comparece lanção em opprobrio que a gloria d&quella
acclalllaç,ão nilo compelia a elle, mas sim aos brasileiros.
« E COlIlO, Exm. Sr., evitar mil lal dilemma? Cresce
o odio; pretf:;x10s que o tl:'mpo olferece à vingança são os
motivos de so perder um homem, obra que perdida é inseparavcl Com eITeilo desprendem-se as furias, duzentos
indios, quaes esfaimados lobos, se Janção após de\lo, entrão no sagrado de sua residencia, violão a honestidade de
minha casa, entl'alldo naS mesmas alcovas em que se havião recolhido minhas irmãs solteiras, desgraçadas ....
« Eu não po so, Exm. Sr., concluir o que tenho principiado... E ~erá isto do agrado de V. Ex.? Quererá ou
poderá ouvir sem magna tanlas desgraças? Eu o diria que
~im, quando V. Ex. ouvindo a Porto-Calvo, que brada sob
o lleso da oppressão, adormece em tomar as medidas que
convem. Mas não eu julgo antes que V. Ex. nunca peusou
ela pI ovincia das Alagoas como pensar;l hoje.
'« Tudo se perde, Exm, Sr., se contim\a a tyrannia. Se
aquella parte da provincia adoptasse o que se denomifHl
bemcwda eslar.ia já livre ela oppressão; mas Porto-Calvo
/
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Lourenço- que mandaria uma carta régia, abolindo
o governo das Alagoas, e que daria providencias
com a ida do governador das armas. De facLo, por
carta régia de 7 de Dezembro(*) ao governo provisorio das Alagoas, ordenou-se que os eleüores parochiaes, !longregudos nas cabeças dos districtos,
segundo o decreto de 3 de J unho e instrucções a
elle annexas, passassem a nomear um governo provisorio, composto de um presidente, um secretario
e cinco membros, ao qual ficava perLenccndo autoridade e jurisdicção na parte civil, economica,
administrativa e judicial, que exercião como uma
delega-ção do poder executivo.
O primeiro com mandante de armas ele nomeação
foi o coronel Joaquim Mariano de Oli\"eira Bello
em 3f de Janeiro de f823. Era oflicial da arma de
cavallaria, então pertencendo ao estado-maior do
exercito.
Natural da provincia de Minas-Geraes, assentár<l
praça a,5 de Agosto de 1795 no regimento de cavallaria de Minas, donde passou para o. regimenLo de
cavallaria n. 7 de POI'tugal, e depois em ulfel'cs

(promovido em 4 de Agosto de 1809) para o f o regimento do Rio de .laneiro (côrLe), onde seguio os •
postos como ajudante, tendo sido promovido a tenente por decreto de i4 de Outubro de 18f4.
Foi promovido a sarger.to-mór graduado e commandante do esquadrão de cavallaria do Pará por
decreto de 13 de Setembro de f817 j neste eXclrcicio foi promovido a tenente·coronel por decreto de
24 dé Junbo de f820, em cujo posto passou a ajudante de ordens do governador e capitão-general da
provincia da Babia, e desligado do com mando do
esquadrão por decre~o de f2 de Fevereiro de f821j
coronel gaaduado por decreto de 12 de Outubro de
f822, e elfectivo por imperial resolução de 3 de
Junho de '1824 eom a antiguidade da graduação.
A camara da villa das Alagoas, expondo as circnmstancias vantajosas daquella villa e do porto
franco, denominado porto do Fl'ancez, ao sul da
provincia, pedio que fosse elevarIa á categoria de..
cidade, e se considerasse residencia tlo governo,
que devia remover-se da vilJa de Maceió(*) pelos
mOLivos entuo apresentados e corroborados com um

nutria homens de muita prohidade, cujo caracter alLil'o
é subisso á lei. obedienLe aos magistrados e por isso pro·
cura o remedio de suas affiicções na fonLe das consolações.
« Exm Sr, o homem, quaudo exasperado, é capaz de
ludo. Unirão-se meus irmãos, proLestárão pela conducla
de meu pai, e não são alLendidos; parece que o sangue
mesmo daquelle desgraçado não será bastante a mitigar
a sMe da tyrannia. Oh adio 1 oh ~ingança! 011 lobos vorazes p,om pelle humana! despreza por venturu o nosso
amavel Imperador o europeu ou ainda o astrangeiro que
debaixo de suas bandeiras procura conserl'ar a vida, a
honra e bens?
« Eu, poi , em nome da familia a mais desgra\ada de
Alagoas recorro ô. v: Ex., suppli ,ando pela vida ~a{juillo
que a V. Ex. é mais caro, que livre·a proviDcia de J'éras
tão cmeis; e quando V. Ex. julgue necessaria a conserla\ão do goveruo o mais despolico e absoluto, como esponja belledoura do sangue bumano, determine pelo
menos, Exm, Sr., a conservação individual ue ruell
affiicto pai Antonio Viceute Vieira de ~Jello, -por cuja conducla en deixo responsavel minha pes oa, bens e vida
mesmo,
« Eu fico exposto ao furor, mas V, Ex. deve remediar
minha op[Jressão, e assim o espera quem tem a gloria de
ser da pessoa Ull V. t~x. llluito amante subdito e criado.
-o paure Lourenço José de ~lello. )\
(*) (C Presidente e deputados do gOl'erno prol'isorio da
provincia das A..lagoas.-Amigos. En o Imperador vos envio muito saudar, Sendo o meu consL:lOte cuidado promovei' pOI' lodos os modos o socego e ventura dos puvos
deste lmpel'io, que não pólle conseguir-se sem que a jusliça seja reclamente admini trada, e pOl' auLoridalle em
que os mesmos, P~V?s tenllão inteira confiança; e esperando e,u os maIs fehzes resultados da installação de um
novo governo legal e escolhido pelos collegios eleiLoraes,
legitimos representanLes da vontade do pOl'o: hei por
bem ol'denar que os eleilores pllrocbiaes cougregados nas
cabeças de disLriclos, segundo o meu lIecrelo de 3 de Junho do presente anno e instrucções a elle annexas, passem a nomear um governo provisorio, composto de um
presidenle, um secrelario e cinco merubres, cuja apuração se fará pelo mesmo melhodo com qlle se apurão as
nomeações dos deputados para a assembléa geral na Ctl·
mal'U da capital, a qual logo lhe dará a competente pos e.
" A este nol'O governo prol'isorio, assim nomeado e
instai lado, fica pertencendo allturiuade e jurisdic:ção na
parte cil'il, economica, allmiuislratil'a e judicial, que
excrcerú como UUla delega\ão do meu poder executil'o,

segundo as lei exi~teDtes, o que me pareceu participarvos para vossa intelligencia e PJ'ompla execução.
II Escripta no palacio do ltio de Janeiro, em 7 de De·
zembro ele 1822,-!3IPEIUDOR. -José Bonifacio de Andrada e Sill'a,
« Para o presidente e deputados do governo provisorio
da provincia das Alagoas, »

..

(*) « Senl!or,-A camara da viII das Alagoas com o
mais profundo respeito, por si e como representante do
povo della, se chega ao augusto throno de V. M. Imperial
a expôr o seguinte: primeiramente que aqnella l'iIla é
uma em sua creação das mais auLigas da prol'incia, que
é o ponlo central della, que é fertilissima pela sua situação local, ladeada e cercada de rios com boas aguas, á
beira-mar de umá grande lagoa navegal'e!, em extenSão
de 5 leguas, por onde se importito ao porto do embarque
lodos os assucares dos engenhos situa.dos em sua circum·
ferencia.
II Em segundo lugar, que ha na dila villa, cm distan&ia de uma legua, no mal' vivo, um porto franco, denominad? do France'l., bem defendido pela propria naLureza,
sem nsco, abl'lgado para as embarcaçôes em toúo e qualquer tempo franco e de livre sahida peja boa barra que
tem, com sufflciente ancoradouro, optimo estaleiro para
fabrico de qualquer er barcação real, bem como blÍO'ues,
galeras. uavios, como já se tem feito e se estão aOcada
passo fabricaudo por particulares, e com o principal interesse e commodo das conducções de ruadeiras e seus
carretos, como se vê da planta Oel que acompanha a presellt~ rcpresentaçito, ,c~ja ~Iallta se maudám organisar
depOIS de uma exacta vlstona que se proce<lêra pelos pilotos e pralicos José da Sill'a Pinto e Man01:1 Marques
Corn~;I, pratico da lJllrra de Pel'll~l1lbuco, João José de
Lima, Joaquim Fernandes Atalaia, Manoel All'ares da
Silva e Pedro Paulo da Sill'a.
« Em terceiro lugar, que aquelle porto sempre foi lil'1'e, na, egavel dcsde o estabelecimento desta villa que
vai a mais de 200 an nos, nomeado e reconhecido em o
mappa hJurograpbico, pelo qual s mpre percebêrão os
P0I'OS da dita I'illa e da annexas toda a utilidade ua importação e exportação de seus generos, tanlo pelo commodo de sua barra mais f!'auca e (Jroxima, como pelo da
despcza de maiores canetas, que rel'ertem em seu pre.
juízo, e hoje mais que l1unca com moda aquella bana pela
granele facilidade- com que da mesma villa, além da estrada por terra (pela qual em pequena disluncii\ se conduzião os generos áquelle porto), melhormenle se I'ão
conduzir ii elle p01' mar, em barcas. ou canôa , por uma
grande levada que se está fazendo á custa do povo, inde-

.

.

248

HISTORIA

-

attestado do tenente-coronel de artilharia João
Eduardo Pereira CoIaço Amado(*),. em que expendia as vantagens da transferen?ia com a expel'ieI!-cia quê moti.vou a de 25 de Abl'Jl de 1821 para ath,
já de antigos tempos capital ou comarca da provinria.
o governo despachou em 14 ~e Iarço de '1823
-sim-mandando passar portarlUs ao governo e
governador das armas da provincia e a Caetano
Maria 'Lopes Gélma.

OS e1l'eitos do procedimento da VilIa-l\'ova ião
causllndo suas injustiças e desgostos, e por cama
dclll's o governo da provínci.a em data de 20 de Dezembro dirigío-se..ao Impor'ador, dizendo que entre
as "ictimas infelizes que havião soffrido o peso do
despotismo, bal'baridade e inj ustiça do general Labatut, achava-se tartlbem o tenente· coronel José Eloy
Pessoa da Silva, que por mandado delIe fora preso
á ordem de S. M. Imperial, no fim de 15 dias de
gorernar com patriotismo de digno 111ilitar(*).

pendente de carretas, por term!nar a dila lerada ~ borda lava p:tra aquelle fim, e a tropa sofTreu bastanlemente por
do comlH'o, onde se des~mbarCllo os geueros e abl sc re- moles lias, e por fal!as de lodos os .commodos, quarteis,
hospital e outros arranjos semelhúnLes.
cebem para as ombaJ1caçoes.
.
..
« Em quarto lugar, que a menclOna~a mla, tanto pela
« A experiencia fez conhecer que esLes males ião em
boa situaçào local, fundação de seus edlficlOs constrUIdos progressão'sem remedia, e todos erão sacrificados em sua
a pedra e cal, entre os quaes se cantão oito temylos, um saude, ao mesmo Lempo que os povos do sul da provinconvento de S. Francisco, com sna ordem terceira sepa- cia som'ião muito pelos incommodos de procurarem seu
rada, um hospicio do Carmo com. ou~ra ordem t~rceira, recurso ii maior distancia, e por isso pessoas, que só
uma matriz bem paramentada, a Igreja do Rosarw, a do olhão ao bem da provincia fizerão vêr claramente ao goAmparo a do Bomfim, em as quaes se tem lantas vezes vernador que eJle linha sido illudido por mal intencionacelebrad'o cullos pela existencia de Sua :'IIagestade, au- dos, e que a capital deveria ser por Lodos os motivos
gusto pai de V. M. Imperial, e por toda a sua dynastia, nesta villa das Alagoas, já de antigos tempos capital da
como por ser o centro da provincia, e onde tem o corpo provincia ou comarca; e assim no dia 21> de Abril de
de tropa ae linha da mesma um sufficlenle aquartela- 1821 se decidia a mudança, que se elTecluou logo, e a
menlo, um oplimo hospital sem exp~nsa do Estado, e ou- lropa ficou aquartelada, com éommodidade, no convento
tros commodos de melllor passadiO e de saude para a de S. Francisco, e o hospilal no convento do Carmo, com
tropa como se vê do allestaclo do respectivo comman- todos os bons arranjos; e pela qualidade das aguas, rios
dante' sendo com melhor cautela e segurança, como são, correntes e mais commodidades para a tropa, se tem coguard~dos na referida villa os reaes cofres de qualquer nhecido diminuição em moles tias, pois que, augmentando
incursão hostil pela sua Ulesma segurança cenlral, defen- muilo o numero da tropa, tem sido o numero de doentes
dida naturalmente pelo lado do snl pela passagem de uma menor do que IfaqueUe tempo, quando tiuha a Lerça parte
barra como pelo norte por passagens de rios, não lbe da gente; emfim, pelo conhecimento que Lenho dos ardeve' preferir outra qualquer villa da provincla, menos a ranjos necessarios para a tropa, para defesa e segurança
de i\taceió, para ser a metropole do govel'l1o.
da provincia, e augmento desta villa, julgo de necessi« Quinto, que a dila villa de 1Ha~eió não tem segurança dade serem os estalJelecimentos da capital da provincia
alguma natul'al ~em !1rtil1cial, como aquella, das ~lag~as, nesta villa das Alagoas, como mais central, e ter as compois é exposta a bell'a mal' de uma enseada, epldemlCa, moãidades necessarias em edificios e manlime.nlos, e
falta de aguas, que só as tem de cacimbas, e mais sem 0'0- mesmo por se experimentar mais saudavel; e por sei' ver·
tros commoclos, com uma capella e um nicho de taipa; dade o referido mandei passar o presente em consequenpelo contrario, a das Alagoas, como se lem feilo vêr a cia do despacho da Exma. junla do governo desta proV. M. Imperial, é onde experimenta a lltopa melhor saude, vincia.
passadio, e se achão pessoas civilisadas e mais iJabeis
« Quartel na viUa das Alagoas, 10 de Outubro de 1822.
para qualquer emprego publico; é por isso que esta camara, zelosa do bem publico e dos interesses da nação, -João Eduardo Pereira Collaço Amado, Lenente-coronel
roO'a supplica e pede a V. M. Imperial qne, attendendo á com mandante.
pr~s~nle e justa rcpresentação., se dipne por.sua alta e
« Reconheço o signal supra seI' do proprio cornrnanimperial grandeza eleva-Ia á categoria de Cidade, que dan le acima conteúdo. \'illa das Alagoas, 12 de Dezembro
nella seja a sMe do govcrilo, e q'lC se faça o estabeleci- de :1.822. Em testemunho da \'~rdade.-O tabeUião pumento da alfandega naquelle porte. 'o Francez pelas com- blico, João de Deos do Amaral. II
modidades e melhores meios ponderados, tanto a bem
dos reaes interesses e particulares do povo da proviucia,
(*) « senlior.-Enlre as victimas infelizes, que têm
como pela sua segurança, guarnecida cOJ~) mais uma ba- solTrido o peso do despotismo, barbaridade e injustiçus do
Leria prompta para defesa da barra, edificada de forles general Labatut, acha-se tambem o tenenle-coronel José
e grossas madei.fas, gual'llecida de pedra e cal pela frente Eloy Pessoa da Silva, que, sendo despachado por aquelle
e pelo inlerior. Esles são os nossos votos, quo sUPPlica-, general para governal' a PI'ovillcia de Sergipe, foi por armas a V. M. Imperial se digne benignamente altender.
dem rlelle preso á ordem de Y. M. 1mperial ; no fim de
Deos guarde a V. i\l. Imperial por djlatados anuas, 11i dias remellido a Pernambuco, para onde passou por
como cordialmente desejamos e é mister. Villa das 1\.la- aqui; nós nos julgariamos, soberano Senhor, assús gragoas, em vereação, 7 <Ie Dezembro de i822 .....De V. iiI. vados em consciencill se deixassemos de pugnar com LoImperial os mais humildes c respeilosos subdilos.-Fran- das as forças a favor da iunocencia e honra de um tal
cisco de Cerqueira e Silva Junior.- Tarciso Corrêa 1a- omcial, e por i o passamos a informar a V. M. Imperial
chado de Araujo.-Francisco de Araujo Lim'a Caldas.- que, em 15 dias de governo deste homem, deu as llllIis
Silvestre Pereira do Bomfim. ))
decididas provas de um refinado patriotismo, de genio
n a João Eduardo Pereira Colaço Amado, cav"lJeiro mil!tar, adhesão á nossa causa e de uma acLividade sem
da orelem de CLJrislo, tenente-coronel de artilharia, com- IlmlLes.
.
mand~nte do batalhão de linha da provincia da:; Alagoas,
« Isto dizemos, Senhor, estribados na geral noLicia que
elc. Alte to que em Dezembro ele 1818 cI,leguei a esta temos, tanLo por particulares, como pOl' ofIlcios dos comprovincia vindo do Rio de Janeiro, nomeado p~ra a crea-, mandantes militares dus margens de S. Francisco, ~os
cão do corpo de artilharia e suas dependencias, e quo quaes temos sabido que entre outras provas de seus SIndepois da po se do governador, a qual lhe foi dada pela cerOR sentimentos ha a de ter ordeuado aos commandan·
camara desta villa da Alagoas em 22 de Janeiro ele 1819, tes militares da sua jurisdicção que obrassem sempre de
houve ordem para se instaJlarem todos os estabelecimeo- aCCOl'elo e intelligencia com os desta provincia, cujos senlos militares e civis na villa de Maceió, aonde ludo fal- limentos são a V. i\l. Imperial bem patentes.
(f

I
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Pessoa era militar de talento e applicação litteraria; formado - ~m 'IDa thematicas e bacharel em philosophia pela uni ver idade de Coimbra, regressára
daUi ja no posto de major;em 1821, quando ckJminavão as níais exacerbadas idéas liheraes pelo
systema constitucional na sua provint:ia nalal (Bahia), e ahi chegado incorporou-se aos que, no dia
3 de Novemhro, pretendêrào depur fi junta pro visoria do governo, inslallada a 10 de Fevereiro; mas
foi naquelle dia preso, e remettido com outros para
Portugal, e regressando em Abril de 182~, apenas
c~egado, emigl'ou para o reconcavo, onde sua cooperação foi assás prestante á organisação das forças alli reunidas contL'a as do general Madeira, forças que, engrossando, formárão o exercito pa!)ificador ao mando de Labatut.
.
Deste general recebeu Pessoa a mais distincta
consideração, escolhendo-o pam commissões importantes, enlt'e as quaes foi a do governo mililar
e civil da provincia de Sergipe, sendo dalli transferido para o Rio de Janeiro e incumbido pelo fundador do Imperio de uma com missão identica
em Campos dos Goytacazes, donde regressou á Bahia após a pacificação, no posto de tenente-coronel,
encarregado do com mando da brigada de artilharia.
Ainda no vigor da idade o brigadeiro Pessoa acabou victima de um assassinio, ás 8 horas da noite
de 2 de Março de f84f, -naquella provincia, onde
nascêra a 27 de Julho de 1792, do consorcio do
major cirurgião-mór Christovão Pessoa da Silva
com D. Josepha ~aria Pessoa.
Em consequencia de terem sido o presidente Lopes Gama e o secretario SOuza Mello eleitos deputados, o governo soffreu uma modifi.:açãú no dia 1·
de Outubro, sendn aqueUes substituidos pelo advogado José Fernandes de Bufhões, na presidencia, e
Laurentino Antonio Pereira de Carvalho, na secreta~a.

No dia f2 de Outubl'o houve distribuição de graças na côrte, e na provincia forão contemplados o
tenente Jeronymo Cavaléanfu de Albuquerque (membro do governb em 28 de Junho), José de Souza e
Mello (secretario do mesmo governo) e o padre Pedro Antonio de Souza, com a venera ela ordem de
Cbristo.
Os dous ultimos tinhão vindo á côrte, em deputação, por parte do clero e povo da provincia; a deputação de Porlo-Calvo não foi ineluida: tambem o
total dos agraciados pouco excedeu de vinte.
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Primeira época W reillàdo) de 1822 a 1831.-Pl'imeil'o
gabinete de 16 de Janeiro de 1822

José Bonifacio de Andrada e Silva nomeado ministro do Imperio a 16 deJaneiro <1e'1822 accul'l1U]~lti v~mente com as pastas dajustiça e estrangeiros.
ServJO até 17 de Julho de 1823'; sub liLuido por
José Joaquim Carneiro de Campos.
Joaquim de Oli\·eira Alves, nomeado ministro
da guerra a H; de Janeiro de 1822. Servio até 27 de
Julho de 1822; subslituido por Luiz Pereira da Nõbrega Coutinho.
.
Caetano' Pinto. de l\Iiranela l\Iontenegro (depois
~nar!Iuez da PraIa-Grande), nomeado ministro da
Jusllça a 3 de Julho de 1822. Servio até 10 de Novemhro de 1823, sendo substituido por Sebastião
1uiz Tinoco da Silva.
Manoel Antonio Farinha, nomeado minislro da
mari?-ha a 22 de Abril de 1821 (conde de Souzel).
ServlO até 28 de Outubro de i822, sendo substituido por João Vieira de Carvalho.
Mal'tim Francisco Ribeiro de Andrada, nomeado
para a fazenda, a 4 de Julho de 1823. Servio até
17 de Julho de f823, sendo EUbstituido por Manoel Jacinlho l'í'ogueira da Gama.
Luiz da Cunha Moreira (visconde de Cabo-Frio),
nomeado para a marinha, a 28 de Outubro de 1822.
Servio até 15 de Novembro de 1823(*), sendo substituido pelo major Pedro José da Costa Barros.
João Vieira de' Carvalho (marquez de Lages),
nomeado pUl'a a guerra, a 28 de Outubro de 1822.
Servio até 1.0 de Novembro de 1823, sendo substitu~do pelo brigadeiro José de Oliveira Barbosa (depOIS barão do Passeio Publico).
. S?bastião Luiz Tinoco da Silva, nomeado para a
JustIça, a 28 de Outubro de 1822. Sen'io até 30 do
mesmo, sendo substituido pelo marquez da PraiaGrande.
Caeta.no Pinlo de Miranda Montenegro (marquez
da PraIa-Gl'ande), nom~ado para ajustiça, a 30 de
Outuhro de 182:2. Serno até 10 de Novembro de
1823, sendo substituido por Clemente Ferreirll
França.
Clemente Ferreira Fl'Unça (depois marquez de
l'í'azilreth), nomeado para ajustiça, a 10 de Novembl'o de 1H23. Serrio até 21 do mesmo, sendo
substituido pOt' Sebastião Luiz Tinoco da Silva.
côn

POLITICA

Es.le minister.io cuido,u em. consolidat' a indepen-

~enC1a .do. BraSIl, e maIs farJa se as ambições poli-

/

« Sabemos ao mesmo tempo que esse militar tem feito
os maiores sacrificios para unir-se ao no 50 exercito, e
que afinal aqueHe IJarbaro general o tem remunerado
com a pri ão por motivos incognitos por satisfazer talvez
a particulares paixões de seus rivaes, para que abra a
a presente época assás larga estrada j rogamos, portanto,
a Vossa Magestade não permitta seja assim maculada a
honra de um homem que tanlo se tem esmel'ado no serviço nacional, quanto bem dão a conhecer 0S seus proprios docllmentos.
.
« ,\' muito alta e poderosa pes oa de v. ~l. Imperial
guarde Deos milHos annos, como nos é mister. Alagoas,
20 de Dezembro de 1822.-Jo é Fernandes de Bulbões,
presidente. - 'icoláo Paes armento.-Jerollymo Cavalcante e AllJuquerque.-Laurenlino Antonio Pereira de
Carvalho, secretario. ))

tlcas, dIsvIrtuando os homens pelas intriaas e pelo
desatinos, não pl'ecipitassem os acontegimentos a
terminarem pela dissolução da assembléa constituinte, que foi a causa da revolução das provincias,
da perda da Cisplatina e da guerra do sur~ que acabou por uma paz rel'gol1bosissi ma com Montevidéo.

O conselheiro Dr. José Boni{acio de Andrada e Silva.
O Dr. José Bonifacio de Andrada e Silva foi um
brasileiro di tincto e de reputação eUl'opéa, como

n

Foi no ministerio de Luiz da Cunha Moreira que se
apromptou. a esquadra, .confiada a lord Cochrane, e que seguio
para a Bahla contra a torças do general Madeira.
/
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sabia e bom natumlista. -O seu patl'iotismo, fran-, rem-se os Martim FrancIsco daquelles tempos com
gueza, bomadez e desinteresse, garantião sul'fici~n- os bomens de agora: tod?s. tratão de arranjar os
temente a '6IHl. lealdade á causa da independenCl-a. se~s parentes; e dous nnn.lstros da fazenda p.uEstando afastado das intrigas da côrte, sendo bllCa _se at~ssalhão pelos JOl'lla~s de grande,.Clrpelo Principe chamado para o minislerio por sua ~~la2a~i I aecusando um ao outlO de prevallcaenergia e por suas idéas liberaes, pôde conter os çao() ...
exállados e os rllalistas, cel'tos de que elle lambem
seguia as mesmas idéas; dominou a situação e conCaelano Pinto de lIlirmldaMonteneg1·o.
correu com o prestigio de seu nome para consolidar a indepenúencia do Brasil.
Caetano Pinto de Miranda Montenegro, foi hoMas embora fosse um cidadão de profundos conhe- mem intelligente, mas pouco trabalhador, e não
cimentos e bom litterato, a sua cou versação familiar, soube ageitar os actos de sua administração ao
pouco discreta, ou antes livre, não era a mais pro- estado anormal do Brasil: queria decidie as diverpria p':lra moralisar, e conter a um Principe fogoso gencias politicas dos brâsileiros; que se constituião
e de habitas desprestigiadores. Todavia José Boni- independentes, com as penas severas de alta traiJacio prestou relevantissimos serviços ao Brasil, Ção. Caetano Pinto, não se achava em Pernambuco
ajudando aos demais obreiros na grande ohra da no anno de 1,817, e sim nr de 1,823. O decreto de
independencia do seu páiz.
18 de Setembro de 1823, que é obra sua, embora
eu bom comç,<io nunca se fascinou corn grande- referendado por outro ministI'o, mostra o atl'azo rla
zas, Disponrlo de tudo no Bl'asil mOITeu sem titu- politica daquelle tempo, Uma annistia por opiniões
las, e li penas com uma condecoração, dada pela polilicas, exceptuando os que se acha vão presos ou
Sra. D. Maria I. O seu unico titulo foi o de ter ser- em processo, lia occa~ião em que um povo se sepavido ao sen paiz com de intel'es e. Sahio do poder rava da melropoli, e procurava fil'mal' a sua naciocomo entrou. Beneficiou o quanlo pôde aos que o nalidarle e mudar a sua fórma de governo, eril puprocurál'ão.
- nir nos indil'iduos o que a naçào estava fazendo.
O decreto de 2 de Novembro de 1823, sobl'e o proSua memoria -será com justiça "enerada, e seu cesso nos crimes de liherdade de imprensa, é rigonome pronunciado com respeitosa sympatia por to- I'OSO de mais.
.
dos os que amarem a independenGia politica do
No entanto Caetano Pinlo deixou uma memoria
Brasil.
bonrada.
Luiz Pereira da Nobrega.

illartim Francisco Ríbei1'o de Andrada.

Martim Francisco R. de Anr1t'ude, foi dolado dos
musmos slJntimentos palrioticos e honl'adez de seu
illostre irmão Jo~é Bonifacio: fazia do seu lI1erito
pr'oprio uma opinião muito elevada. Na sciencin
Linanceim se julgava forte, bem como nas theorias
dos governos J'epr~sentati vos: sectario das doutrinas de Benjamin Conslant, foi em vista dellas
qu redigia D project"o rIa. Constituição Politicn do
Imperio do Brasii, discutido no Apostolado, o qual,
em H de Oezemhl'ü elo 1823, foi apresentado, cum
algumas modificações e nccrescimós, á nilçào, e juJ'udo em 25 de Março de 1.82'i pelo Imperador o
~r. O. Pedl'o l.
Martim.FI'anciso 01'(\ homem genioso: uma oITonsa que recebia fasia-Ihe uma fer-idil flue não cie-atrisa va nunca na presença elo oITensor. Oppoz-se
sempre á entrada d tropas estrallgeims no Brasil.
Os seus discul'~os no pal'lamento, pOl' occasião
ela maioridade do SI'. D. Pedru Ii, são llotaveis, não
se podendo escureccr os seus relevantes serviços
á fndependencia do Brasil.
Qunndo tomou conta Ih pasta ua fazenda publicn,
o cofre geral, cama me disse o SI'. visr.onde de Cabo
Frio, seu companb.eit'o ele ministerio, e lava sem
Ilu}nemrio; e quel'endo-se apromptal' a esquadl'il
qllH se tinba de mandaI' cOlltréj. a elo general Madeira, havendo apenns 4:000$, e lorcl Cocbl'(llllC
necesdtando de 20:0008, foi Mu.rtim Francisco pedi-los. sob sua responsabilidade, pOl' empl'e limo,
ao mnrquez de Jllllrlinhy. Sua honradez em proverbial, a ponto de não querer empregar um sohrinho seu -por não lhe I'econhecer as necessarias habilitações pam o emprego que aspirara. Compa-

)

Sa bindu no dia '15 de Fevereiro de 1822(**) tlo
Hio de Janeiro, pam Lisboa, a divisão auxiliadora,
commalidada pelo Dligadeil'o Ca1'reti, que tilo cal'a
custou-nos, fornecida de todo o necessario, e com
3 mezes de soldo, adiantado(***), quando mal se
cu-idn Vil en trárão no dia 9 de Março no port9 do Rio
de Janeiro, vindos de Lisboa com escala pOl' Pernambuco, a náo n. João li/, com 53 dias, as cbalTuas
Conde de Peniche, 01'e te~, P1'incezo. Real, o bergantim Sete de 11Ja7'ÇO, e mais outro na~o commandado
pelo 2° tenente Domingos José dos Santos.
(') Vide o·s Jomaes do CommerGio de Janeiro, Fevereiro e
;'IJal'ço rle i871.
(**) Vide a GIl::elt! do Rio de Janeiro

n. 22 de quiutafeira 21 tle Fevereiro, supplemento ns. 31 e 33 de sablJado 16 de Março de '1822.
.
(***) 1\ divisão uuxiliadora embarcou-se nos navIos
seguintes:
.
Constituiçào, conduzindo 210 praças, '1:.1 fllulheres e 8
cri" nças.
S. José Americano. conduzindo 206 praças, 68 pessoas
de família, o major Alexandre de Albuquerque e o capitão
,José Maria 'l'orquato.
Tl'es Coracões, conduzindo o commandanlc em chefe
tenente-general Jorge de Avillez, 2 officiaes, 214 prar;as
e 26 pessoas de familia.
lJespique, conduzindo i58 praças e 51 pessoas de familia.
DIIClrtc Pacheco, conduzindo 163 praças e 24 pessoas de
família.
Industria, conduzindo 120 pl<Jças e31 pessoas de familia.
Verdacleiros AmiaoJ (Davi o surdo), conduzindo 172
prar;as, 5 addido~ e li'1 pessoas de familia.
Estes navios fOl'ão a(;ompanhados pelas corvetas de
gnena ilIaria da Gloria e Libel"al,
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DAS CONSTiTUIÇÕES
Commandava, como já disse, essa esquad ra Francisco Maximiliano de Souza; e sendo intimado logo
na enlrada, fundeou sob as baterias das fortalezas da
barra, sem desembarcar pessoa alguma, á excepção
dos chefes, que indo ao paço cumprimentar aS. A.
o Principe Regente, assig!1árão o seguinle protesto,
de que já fallámos :
li Nós abaixo-assignados protestamos de obedecer em
tudo :'Is ordens que nos forem dirigidas por S. A. Real,
pois lal é o nosso dever, assim como de nada nos embaraçarmos e nem tomarmos parte nas di::posições do governo, . alvo sendo nos ordenado pelo llJesmo augusto
Senhor.
• li Paço do Rio de Janeiro, 9 de i\Iarço de :1822.-Francisco ~Iaximiliano de Souza, chefe de divisão e commandante da esquadra.-Antonio Joaquim Rosado, coronel do
regimento provisorio. I)

Depoi!'i desse protesto, por um decl'eto do Sr.
D. Pedro, Príucipe Regente, convidou-se as pt'aças da
divisão que quizessem sfH'vir no Brasil, pl'ol11eltendo
~e lhes fazer boas vantagens, e para isto foi a borao o tenente-coronel José .Joaquim de Lima e Silva,
depois visconde de Magé, e engajou perlo de 900.
As praças que Rccedêrão ao convite, forão levadas
para a ilha das Cobras, sob o commado do mesmo
general, sendo depois distribuidas pelos dilferentes
corpos de linha, á excepção do de cavallaria. Passado!>'" alguns mezes, ou porque fossem seduzid:.1S por
máos compatriotas seus, ou por outras circumstancias, disper-as em grupos, pelas ruas, mostrand~-se descontentes, fOI'ão ao Principe Regente pedIr para regressarem a Portugal; e este Senhor, as
enviando ao ministro da guerra, passárão a dar os
nomes na int,endencia geral da policia e aos commandantes dos corpos, na melhor boa fé.
No dia seguinte o Principe Regente, dizem que
aconselhado por José Bonífacio, achando-se no quartel genel'al (GuuI'da Velha, onde é boje secI'etaria
do Il11pel'io) mandou chamaI' os commnndanLes dos
corpos e lhes fez ver a necessidade de serem castigados os soldados dosobcdientes, e para o que foi
remcttido ao general Curado(*), governador das ar-

(*J Necrologia do tenente-general Joaquim Xat:ier C!trado

conde de S. João das D!U!s Bal'ra-s.
cc O verdadeiro amigo da' pãtl ia sente o coração dilatar-se
em nobre ufania, quando, estendendo as suas vistas desde o
berço até o tumulo de um patricio, conduzido ::empre pela
honra, vê o seu nome immorlali,ar-se em seus feito e eus feitos concorrendo para a gloria da nação. E' t~l o respeito que
infundem_ os bons serviço~ do patriota cele~re naquelles que o
contemplao recolhido ao elO da terra, depOIS de fechado o circulo dos seus luminosos dias. que a maledicente inveja cala-se
env~rgonhada quando a patria pl'oclama sobre o seu sepulchl'o
as vlr~udes que a. honrá~ão, e que só a modeslia calava, porque
em Vida os elogiOS pod~m corromper, e na morte são tributos
.
que a justiça não póde r cusar.
li O conde ~e S Jolio das Duas Barras terminou com gloria
a lo?ga carreIra de uma Vida consagrada toda ao serviço da
patl'la i salvemos a sua memol'ia do esquecimento dos tumutos,
porque somos brasileiros, amigos da Justiça e agradecidos aos
nobres sentimentos de quem lanto nos honrllra pelos seus
feitos.
cc Nasceu Joaquim Xavier Curado na freguezia de 1\leia··
Ponte da provincia de Goyaz; forão eus pai, José Gomes Curado e D. Maria Josepha Pinheiro. Ptlrdendo aquelle, desceu
á cidade do Rio de Janeiro para fazer os estudos preparatoriús
e passar-se' depois á universidade de Coimbra. Mas as circumstanCias do tempo lhe abrirão nova carreira de honra e de gloria, quando o governador conde da Cunha no anno de 1i67 o
chamou do seminario de S. José para assentar praça de 01dado nobre, contando então já 21 annos.

mas a portaria seguinte, que copiei do livro competente do archivo da guena:

Portaria de 30 de Setembro de 1822.
( Manda o Príncipe Regente, pela secr~taria de Eslado dos
negocios da guerra, que o tenente-general governador da" armas da côrte faça ca tl 7ar t'sta tarde com-cincoenta-chibata das, no campo de Sant Anna, pelas 4 boras da tarde, á freote
dos corpos da guarniçlio da la bnha, que para este fim mandará
formar, aos soldados constantes da inclusa relaçãu, pejo insolente ê criminoso procedimento de se terem apresentado ao
intendente-geral de poliCia, pedindo regressarem para Portugal, devendo logo depois de ca'>tigados serem remettidos presos
para a fortaleza d'l ilba das Cobras.
li Manda, outroslm, S. A. Real que- o general governador
das armas, tirando para seu govprno uma copia da inclusa relação, re::titua o original. Paço, ao de Setembro de 1822.Luiz Pereira da Nobrega de Souza Coutinho. »
,
A's 4 horas da tarJe, em presença do Principe
Regente, de José Bonifacio e do ministro da guerra,
Nobrega, formado O quadrndo, forão castigados
os soldados porluguezes com 50 chibatadas, no
qual'te~ do . qamvo de SanL'Anna,. cujos nomes
d~dos ~ polICIa, figura vão em urna ltsla que o ministro tlllha na mão, e pelo unico cl'ime de pedirem
o seu regresso! Phamé fez menos que isto aos Israelitas ... Nobrega fez serviços reaes a Independencia
poreo: nà,o posso dei~ar de lamentar a sua acqui~
ecenCla n un'! aconteCImento descommunal como
este.
No~)rega, muitas veze.s dizia a seus amigos. que
o malOr pesar que sentta, quando se falIava deste
triste acontecimento, era o de ter por obdiencia
assignad~ a portaria, e por isso desgostoso pedia a
sua dellllssão; e 28 dias depois estava substituido.

Trabalhos do ministerio.
Este ministerio creou um conselho de procuradores gemes das provincias do Bm iI; creon llma
commissào para examinaI' o c:stado '''eral do thesouro
pul1lico, convocou a a sembléa co"nstitnillte Cl'eou
a secretaria d~ e lado .de nf'gocios da J usliça,' detel'-

(C

Em breve tempo fa\. visto digno de. ser promovido a alfe-

res, e então marchou com o seu regimeuto á campanha do Rio·

Grande do Sul na expedição com mandada pelo "eneral Bobm.
Os seus dislinctos serviços e bravura o recom~en<.larão para
os postos seguintes até o de tenente'Curonel ell. 1798.
« Em tempo dt-- vice-rei conde de Rezende foi escolhido pela
sua prudenCla para- gOI'ernar os campislas; e de tal maneira se
ho.nve, que os e piritos a~li. todos se puzerão em harmonia,
remando a ordem. que se dIZIa perturbada. Foi dali i cbamado
para encarregar-se de uma importante missão á córte de lisboa; rece~eu abertos os officios para que bem se inteirasse do
seu contelldo se fosse tomado pelos frallcezes, o que succedeu
lançando Curado ao mar toda a correspondencia que se IlJ~
havia confiüdo.
.« ~presadll por um brigue fr:lOcez, foi d~.r cm u~ porto da
Biscaia, donde, por terra, velO á Lisb01, passando por l\1adofid. Concluida esta sua trabalhosa diligencia, com approvação
do governo e bonra do encarregado, voltou 10"0 ao Rio de Janeiro, e no anno de 1800 roi nomeado gO\'ernador de Santa
Catbarina, tendo já a patentc de coronel.
(C Abi se portou com a sua costumada prudencia. Este ""yerno d.eu-lhe occa~ião ?Ç ho-pedar um irmão do Imperador
da HUSSIa, que entao viajava e aportou em Santa Catbarina
com as suas embarcações carecidas de reparo- e vivere~
frescos.
.
« O seu officioso. presUmo par.a com tão illustre person~gell1
mereceu-lhe a mais honrosa recommendação na cÔlte de
S. Petersburgo, a ponto que dalli Ibe mandara o Imperador
com um precioso .annel de brilha,ntes, a patente de gellerai
do exercIto russlanos. Mas a dellcadeza e o p.Jlriotismo cle
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to-Alegre. Supprimio os dias de gala ~a~ pessoas
reaes portugue~as.· Mandou que os brasileiros que
-se achassem fora .do Imperlo se recolhessem a
elle no esp.aço de sel~ mezes...
.
Deu á cl(1'l.de do RlO de JaneIro o titulo.de MUlto
leal e heroica, e á camara ,~nunicip~l dooRio de Janeiro
o tratamento de SenhuIIa. No dIa 1 de Dezembro
de 189.')
I ' I O~ dem do C'"
.
.,~ ~re?u!1 mperIa
I uZeIro,. cancedeo a Inslgl1la dos cavalle1ros desta ordem as tropas que pegarão em armas contra as tropas da Europa, que intentavão a dominação do Brasil.
Curado não lhe consentirão aceitar tão lisonjeiros presentes; a.
Cl'eou um batalhão denominado do Imperador,
uma alma tão rica de sentimentos elevados sobejava-lhe a gloria da olferla sem o interesse da aceitaçãO"; elle respondeu com e a gn1.\rda de hOlll'a.
or"ulho verdadeiramente patriotico que não receberia o annel
Pediu um emprestimo á praça do Rio de Janeiro
sel~ ordem mui positiva .do se,: monarcha! e.registrava a pa- para as urgencias do Estado. Creou a mesa do conlenle, porque nenbuma orrensa tlOba do Prmclpe, a quem servia e devia servil'. Mas o Sr. D. João VI, por cart:1 de seu pro- sulado para art'ecadação dos impostos. Concedeu o'
prio punbo, pôde resolvê..lo. a aceita~ aquelle annel, e para uso de uma medalha de distincção ao exercito e aristO'muito conCOITeu a dilIgenCia do mlOlstro rUSSlano.
mada .. Mandou que gozassem da liberdade as ex« Retirado 'daquella ilha, e tendo-lhe chegado a patente de
bri"adeiro reformado, o vice-rei conde dos Arcos recusou pÔr. postas de cor lançadas na roda da misericordia.
lhe ~-cumpra-se-por não querer p.rivar.a nação dos serviç~s Em 8 de Março de 18:l3 elevou á catbegoria de cique binda lhe podia prestar um ofüclal lao benemel'lto, e cUJo dade a autig;l villa d s Alagoas. Concedeu á comarca
zelo óuppria as fvrças physlcas, que la\\'ez alguns allegassel1l de Subará o titulo de FideUssima ; á viJla de Barperdidas.
,
..'
« Em 1809 foi conhrmado em bl'lgadelro effectlvo ; passou bncena o titulo de Nohl'e e muito leal; á cidade dea Montevidéo e a Buenos-Arres incumbido de uma secrela S. Paulo o titulú de [mperial ; á comarca de Ttú o
missão, que desempenhou conJ muila delicadeza, e apenas re- t.itulo de FideJissima. EJ'i~io em cidade a villa da
gressou foi promovido a marechal de campo (1810) e mandado Fortaleza, capital do Cear'á.
para a campaoba du snl. Ahi o seu genio se de envolveu com
Em 18 de Março foi _elevada á cathegoria de citanta gloria, que não ca~e no curto espaço deste artigo a exposição dus relevantes serviços que pratJcal:~.
. dade a villa da VicLol'ia, capital da provincia. do
« A sua vigilancia, á frente de um Inimigo astulo; aSila aCI!vidade em baldar todos os planos de gencraes, que havlau Espirita-Santo. Em 20 de Mal'ço foi erigida em ciabraçado uma tactica só propria daquel\e paiz; a. sua firmeza dade, com denominação de Imperial cidade do Ouro
em conservar a disciplina dos seus s,·ldados, ollerecendo-se Preto, Villa Rica, capital de Minas Geraes. Na
elle mesmo como primeiro exemplo: efnlim, a certeza de todos mesma data foi erigida em cidade a villa do Desos seus calculos nos golpes que dera por t~uta~ vezes, lão se"'uro dos seus resultados, que nenhuma so acçao perdêra !las terro, capital de Santa Cathal'ina. Em 29 de Março
duas campanhas do sul em que. fi;;urúra, achão-se bem. prova- mandou-se hloqueiar o porto da Bahia. Em 8 úe
das na mümoria que se publlc~ral e corr,em entre nos apre- Abril se eJ'igio em cidade a villa de S. Christovão
goadas por muitos officlaes de IUtelllgcncla e de honra, que capital de Sergipe de EI-Rei. Em 1.4 de Abl'il d~
servirão debaixo rlo seu com mando.
« O tenente-"eneral Curado regressou das campinas do sul 1823 se determinou a reunião dos deputados da ascoberto de lour~s e de merecimentos. Elle recebeu logo depois. sembléa constituinLe para o dia 17 do mesmo
da batalha de Catalão a- cOlllmenda da Torre Espada, u esta mez.

minou a legenda !ndepcndencia. ou morte e o laço Ott
tope nacional. Regulou o umfol:me burlesco elos
criados da casa imperial e detcrmlOou que J?-enhum
parti(jular podesse usar da côr verde nas librés de
seus criados.
.
Mandou que no tribunêes e repartições pubJ.icas
,
I t't lo de i\1aC7estade Imperial ao Impera(O:
1 U
l:l
se uSasse
d
I
(tb "oria
de cidade a viJla de Poral', e evou a ca eo
l)

,'.

distinccão crescia de preço, não só pelo motiv~ pelo qual se lhe
CREA9AO DA ORDE~1 DO CRUZEIRO
concedêra, como tambem por ser Curado o UDlCO dos que não
acomp.mhárão D João VI de 'Portugal para o Bra?il, que apparecia condecorado com essa medalha, cUJa diVisa é-valor e
No começo do anno de 1823 appareceu uma brofidelidade..
chura,
impl'cssa na Bahia, analysando o deereLo do
« Em 182t'teve a carta do conselho.
« Em Janeiro de 1822 foi chnlllado para cOlllmandar as tro- l' de Dezembro de 1822 sobl'e a el'eação da nova
pas que no campo do 'Brandão puzerão em respeilo as tropas ordem do CntZei1'0, na qU:ll o autor chama de-imlusitanas, amotinadas pelo general Avillez para se oppôrem á politico e revoltante o decreto-procurando provar
nossa independencia; concorreu poden'samente com os seus
serviços e acertadas medidãs para a boa O'I'C1em de todos esses que os ministros de 16 de Janeiro de 1822, ao nasceI' da Jndependencia, havião hem depressa, abu-actos, com que adiantamos a nossa emancipação.
. ( Servio de guneral governadur das.arruas desta c rte e pro- sado com bypocrisia, da cbnliança publica e da do
vincia desde a expulsão das tropas lusitanas .~ Março de 1828,
em ljue, IJor decreto de 25, foi dispensado elo exercicio por suas Imperador, fazendo logo apparecel' as n.-nobl'as
eom que a al'istocrl!cia. e o despotismo machinão
molesUas u avançada il1ade.
«( No anno de 1823 foi nomeado grã-cruz da ordem imperi:l[ para levan lal' ele noyo o seu throno de dominação
do Cl'llzl·iro.
e al'bitral'iedades.
« Nomead,) uarão de S. João das Duas [lrrras por decreto
Nessa analyse, pensada e reflectida, dernonstl'a o
du 20 de Outubro de 1825, e por' oulro de 7 de ~etembro de autol' anonymo o pensamento COI'I'uptor dos minis1826 conde do mesmo tilulo(').

tl'OS, pI'ocurando. pela adulação, retrogradal' aos
tempos do despotIsmo e da tyrannia: vaticina no
começo da independellcia o t1csmnntelamento da
seu, osso. encerrados em uma urna dejacarandá. Creaado-se o monarchia no Brasil.
cemilerio da ordem, e constando a S. l\f. O-SI'. D. Pe Jr'o li
Analysando os demais actos, mostra o autor da
existirem os restos mortaes elo general Curado sem destino con-

n o general Joaquim Xavier Curado foi sepultado em Ullla
das carneiras da igreja de S. Franp.isco de Paula, sendo depo's

veniente, mandou o seu mordomo entender-se com o administrador do cemiterio Manoel Francisco da Silva Lemos, e escolher lugar para jazigo perpetuo daquelles preciosos restos, o
que efTeetivamente aconteceu; comprando terreno junto á capella, fói a urna alli depositada, e nella, .sobre uma lapida de
marmore, se II! :-( S: M. I. o SI'. D. Pedro li mandou depositar nl~ste jazigo em Dezembro de 18(;9 os restos mortaes
do tenente-general conselheiro de guerra conde de S. Joao
elas Duas Barras Joaquim Xavier Curado, nascido na freguezia
da Meia-Ponte, provioc\a de Goyaz, em 10 ele Março de 1743,
e fallecido em 15 de Sefen)bro de 1830. »)

« Era já conselheiro de guerra, e retirou-se do governo das

arm~s _quando os seus an~os e enfermidades
bllll~lao para um serViço, em que tanto

de todo o impossibrilhára o ~eu zelo
patrlOtlCo. O tenente-general eonde de S. João dás Duas l3arras
Joaquim Xavier Curado morreu nesta cidade no dia 15 de Selcmb1"J de 1830, conlando de idade 87 annos,6 meles e 15
dias. »
(Ext.)
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brochura o abysmo que se ahre sob os nossos passos,
e como 'se o governo continuar na mes'na mal'cha, o
Imperio se ha de dilacerar, ot). Ocal' e,cravo do arbi·
trio e dl prepotencia, da cormpção e do vandalismo governamental. Que os ministros nc1uiailnl'es,
'desprezando o bem do seu paiz e a liberdade dos
vindouros, querião o SI'. D. Pedro I despotico para
elles tambem o serem, pois que os titulas e condecOl'ações são macbinas infernaes com que cOI'l'ompem os povos, para dominarem, os govel'Oos desPQticos; mas qtle os brasileiros, não nascendo pata
3. escl'avidão, mais tarde sacudirião o jugo e. casticrarião com severidade os causadores de seus mn.les.
<> Proseguiudo em seus pensamentos, termina o
autor da memoria por estas palavras;
.
Eis aqui pois a occllsião em qur. o generoso e liVl'e
pOlVO ])l'asileiro deve bradar ao pé do throno:--eia
Senhor, vigilancia I os brasileiros não curvão mais
nunca o joelho ao despotismo; elles o cOllbec~m,
o detestão e lhe far'ão etel'O:f guerra. Alerta,
Aleda! O' chefe do paneI' e:ecutivo, Imperador
augusto, unicamente por nossa escolha, eleição c
vontade! Alerta defenSai' perpctuo deste Imperio!
vigiai sobre as machinaçõcs dos vossos'infames ministros; elles são al'bitraI1ios e sUi.versivos: segurai
as t'cdeas do governo liberal: ponde-vos a no S1\
frente para debellar a tyrania: firmai-vos no throno
que nós vos temos darlo com tant;l ma~nanimidatle:
parai nas balizas das vOssas attrihuições. Cortai os
passos aos embustes, e ás insidiosas tl'amoias de
e.rvis aulicos que voS' levam de rojo ao precipicio:
elles penlMão vosso, lIduslo pai, e podem cavar a
vossa ruinl~....
'
Estas palavras pr'opbeLicas infelizmente se realizárão, porque a corrupção no Brasil nascendo com
a fundação do Imperio, atirou do throno no dia 7 de
Abril com o primeiro Imperador, no dia -19 de
Setembro de -1837 com o primeiro regente, e no
dia 23 de Julho de -184,0 com o segundo regente, e
quem sabe por quanto tempo ai'nda entre nó" pel'manecerá a monarchia! Plantada sob're a falsa poJitica que se funda na mentira, sobre a corrupção,
obre a vaiàarle, e lIO engano dos homens, o que
se poderá esperar! O que nos está acoutecendo
-a descrença em todos e em tudo,
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das provincias do Bra,il. repr~entada por adequado numero
de deputados, não sendll menos de-cern-nomeados pelos novos eleitores parochianos, escolhidos pelo povo e autorisados
com e-peciaes po1eres para este objecto, cuj as attribuições sejão: o rleliberar em sessão publica sobre as condições precisas
a que o Brasil h"ja de spr permanentemer.te unido a Portugal;
examinar e a constituiçào quI' e está formando nas geraes
eôrtes de [,isboa é a todos o, .'0 peitos accommodada ao Br~sili
sobre as bas".s ja decretadas e juradas; cstabelec"r as emendas,
reformas e alteraçõe<; com que a dita constituição se receba no
'Brasil; que psta constituição oão seja menos segura, e prospera
por falta de um corpo Ipgi lativo brasileiro; que a mesma gpral
assemblé~, logo que fl\r inst.,\Iadá, entre no exercicio do poder
legislativo, que é essential c inseparavel da seberania do Brasil ; que esta assernbléa geral sej" insta\lada lugo que se reunirem n".sta capital dous terç 's dds provincias çonfederadas;
que se commu!li~ue por eõcripto com.as côrte- de Lisboa, afim
de manter a-união com Purtugal, que o Brasil anciosarnente
deseja conservar i-que, depois de Ee ter plenamente convocado a assembléa, ..lia designe o lugar em que se estabeleça a
sMe da soberania brasileira, etc... »

E concluia a rrpresentação por estas palavras:
Já conheces, Senhor, os hens e os males que esperão a Ti e a Tua posteridade: queres 0:1 não queres? Resolve-te, Senhor. II
Refere o vi conde de Cayl'ú que est:l clausula tinal do requerimento foi mui censurailb. pelo modo
imperativo com que se exigia de Sua Alteza o cumprimento da petiçãO. No entanto baixou o seguinte
decreto para a con~ocação da assemhléa consLituinte
le"islati va no Brasil.
«

Decreto.

cc Havendo-me representado os procuradores gemes de alguma provinc13s do Brasil, já reunidos ne t.a côrte, e diíferentes camaras e povo de outras, o quanto era neces'ario e urgente
para a mantença da integridade da mbnarchia POltugueza, e
Justo decoro do Br.lsil, a convocação de uma assembléa lusobl asiliense, que, investida daqueIla porção de soberania, que
es<encialmente reSide no povo deste grande c riqu' simo continente, constitua as bases sõbre que se devão eri~ir a sua indepeudencia, que a natureza marcára e de que já estava de
posse, a sua união com todas as outras partes integrantes da
gr"nde lamilia portuguezjl, que cordialmonte deseja; e reconhecendo eu a verd"dl: e a força das razões que me forito ponderadas, ncm vendo outro modo de assegurar afelicidarie deste
reino, e manter uma justa igualdade de direitos entre cUe e o
de Portugal, sem pertur-bar a paz, que tanto éonvem a ambos
c tão propria é de PO\'OS irmãos: hei por bem, ecom o parecer do meu con fho de Estado, mandar convocar uma a sembléa-~eral constituinte e legislativa, composta de deputados das
provlOcias do Brasil. novameme eleitos na fórma das instrucçõe. que em conselho se accordarem, e que serão publicadas
,
com a maior brevidade.
r( José Bonifacio de Andrada e Silva, do meu conselho de Es~o DIA 23 mi UAIO DE .1822 PEDE-SE A CONVOCAÇÃO DE U)IA
tado e do conselho de S. i\r. Fidehssima el-rei o S.'. D. João Vr.
ASSE)rBLÉA LEGISLA.TIY. PARA. O BRASIL
e meu ministro e serretario de E,tado dos negocios do reino e
estranglliros, o tenha assim entendido e o faça executar com
OS despacbos netessarios. Paço, 3 de Junho de 18'2.-PrinO Príncipe Regente no dia 23 de Maio recebeu clpe Regente. »

uma representação, com um grande numero de assignaturas, pedi ndo-Ihe que convucasse Ullla assem- lnstrucçaes a que se 'refere o real decreto de 3 de Junho
bléa constituinte no Brasil; e cedendo S. A. Real
de :1822, que -manda convocar uma asse1l1bléa gemI
á instancias do povo, do senado da camara do Rio
constituinte e legisll1ti'l;a para o j'eino do Brasil.
de Janeiro e dos procuradores geraes das provincias
colligadas, lembrando-se das pala\'l'as de seu auCAPI:rULO I
gusto e bondoso pai o Sr. O. João VI, que no Brasil
se guiasse pelas circnmstancias, com prudencia e
DAS ELEIÇÕES
cautela, fez appareoer o decreto de 3 de Junho de
1822 para a convocação de um'á assembléa geral e cc I. As nomeações dos deputados para a assembléa geral
constituinte no Brasil, e forão dadas as providen- constituinte do Brasil serão f,·ilas por eleitores de parochia.
c~ ij. O eleitores, que bão de nomear os deputados, serão
cias pal'a isto.
escolhidos directamente pelo povo de cada uma das freguezias.
« III, As eleições de frecuezias serão presididas pelos presiRepresen tação.

dente< elas camaras com assistencia dos paroohus.
«( IV. Havendo na cidade ou villa mais de urna freguezia
sera apre idencia di -tribuida pelos actuaes vereadores da sua
« Senbor.-Em nosso nome e no da provincias confedera- camara, e na falta destes pelos trf\nsactps.
das, cuja causa e sentimentos são os mesmos, reclamamos e
cc V. Toda a povoação ou freguezia que tiver até 100 fogo
rogamos que se convoque nesta cidade urna geral assembléa darã um eleitor i não chegando a 200, porém se pa sal' de 150,
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dará dou"; não cbegando a 300, e passar de 250, dará tres, e
assim prugressivamente.
~( VI. Os parochos farão aflixar nas portas das suas igrejas
editaes, por onde conste o numero de seus fogos, e ficão respOlJsavI'is pela exactidão.
« VII. Tem Jirelto a votar nas eleições parochiap.s todo o
cidadão casaJo, e todo aquellp que tiver de 20 anno> para
cilI\fl, sendo suHeiro e não fOr !ilho familia, Devem, por~m. todos os votantes ter pelo menus um auno de residencia na fregutzia ond,' derem o seu 'voto.
cc VIII. SAo excluidos do voto todos aquelles que receberem
sala rios uu soldadas, por qualquer mudo que seja. Não são
compreb...ndidos nesta regra uOlc"mente os gualfla-livros e primeiros caixeiros de casas de commercio, os criados dd casa
re;,I, que não forem de,galão branco, e oS adUliOlstradoles de
fazelldas ruraes e fabricas.
cc IX. São igualmente excluidos de voto os religiosos regulares, os estrilngeiros não nalUl alisados e os CI iminosos.
« X. Pruceder-se-ba ás eleições de freguezias no 1- dominao
depois que a ellas cbegarem os presidentes nomeados para assislirem a esse acto.
CPITULO

I(

l[

DO MODO DE PROCEDER Ás ELEiÇÕES
C( I. No dia aprazado p.ara as eleições parochiaes. reunido
na freguezia o respectivo p'lvo. celebrara o parocho missa solemne do Espirito-Santo, a fará, ou outro por elle, um discurso
analogo ao objecto e circumstancias.
« II. Terminada esta cerimonia religipsa, o presidente, o parocho e o povo, se dil'igiraõ ás CaSas do conselho ou ás que me;
Ibor convier, e tomando os ditos presidente e parocho assento
á cabeceira de uma mesa, fará o pnm"iro em voz alta. e intelligi~el a leitul'a do cap. 10 e 20 destas instrucções. DepClis propOI'll. d'entre os cil'cumstantes os secreta rios e escrutinadores,
que serão approvados ou regeitados por acclamações do povo.
(( IH. Na freguezia, que tiver até 400fogos inclusive, haverá
um' secre~ario e dous escrutinad.ores, e nas que tiyer~m dabi
para cima, dous secretarios e tres escrutinadores. O presidente,
o parocho, os secretul'ios e os escrutinadores, fórmaráõ a mesa
ou Junta pal'ochial.
« IV. Lavrada a acta desta nomeação, perguntará o presidente se algum dos circumstantes sa1.Je e tem que denunciar suborno ou conJoio, para que a eleição recaia sobre pessoa ou
pessoas determinadas. Verificando-se por exame publico e
verbal a eústencia do facto arguido (se houver arguição), perderá o incurso o direito activo e passivo de voto. A mesma
pena sp!frerá o l:alumniador. Qualquer duvida que se suscite
sera decidida pela mesa em acto sllccessivo.
(( V. Não havendo. porém, accu.ação começará o recebimento das lista~. Eótas dev,eráõ conter lantos nomes quantos
são os eleitores que tem de daI' aquella freguezia ; serão a signadas pelos votautes e reconhecida a identidade pelo parocbo.
Os que não souberem escrever chegar-se-hão 3 mesa, e para
evitar fraudes dirão au secretario os nomes daquelles em quem
votão; este formará a lista competente, que, depois de lida,
será assignada pelo votante com uma cruz, declarando o secretario ser aquelle 9 signal de que usa tal individuo.
C( VI. ~ão póde ser eleitor quem não tiver (além das qualidades requeridas para votar) domiciliQ certo na provincia ha 4
annos inclusive, pelo m~nos. AJém disso devel'á ter 25 annos
de idade, ser homem probo e bonrado. de bom entendimento,
sem nenhuma somhra de suspeita e inimizade á causa do Brasii,
e de decente subsistencia por emprego. ou industria, ou bens.
C( VII. Nenhum cidadão poderá escusar-se da nomeação,
nem entrar com armas nos lugares das eleições.

CAPITULO III
DO MODO 00 APURAR
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IV. Publicados os eleitor~, o secretal'Ío lhes fará immediatamenle aviso para que l:uncorrão á casa onde se fizerão as
eleições. Entretanto lavrará o termo dellas ~m o livro comlll!'ente, o qual stlrá por ellf sl.bsCflptO, e asslgnado pelo pres\·
delltp, parocbo e escrutinadures. Deste se extrabiraõ as copias
neCaS aria~, igualmente assignadas para se dar uma a cada eleitor, que Ih, servirá de d~pluma; re~etter-se-ha um~ á secretaria de Estado do, negoclOs do BraSil, e uma ao preSidente da
call1ar'iI da cabe~:as de dlstriclo.
cc V AS camaras das villds requereràõ aos commandanlei;
militares os solJados n",cessarios para f"zer guardar a 01 dt'm e
tranqutlhdade. e executar as commis ões que occorrerem.
C( VI. Reunidos os eleiloles. os cidauãos que formárão a
mesa, levando os entre si !;l.acompanhados dI" povo. se dirigiráõ â igl'l'ja matriz, ond~ se cantará um a Te-Deum » solemne.
Fanl o paruebo todas as desp~zils de altar, e as Camaras tudas
as outras, bem como proveraõ de papel e livros todas as juntas
parocbiaes.
cc VII. Todas as listas dos votos dos cidadãos serão fechadas
e selladas. e remetLidas. com o livro das actas, ao presidente da
camara da comarca, para serem guardadas no archlvo della,
pondo-se-Ihes ruLulos por fÓI a, em que se declare o numero ~~s
listas. o anno e a fr~guezia. acompanbado tudo de um ofliero
do secretario da junta parocbial.
cc VIII. Os eleiLores. dentro dt! 15 dias depois da sua nomeação, achar-se-bão no districto que lhe fOr marcado. lIicarâõ suspensos pelo espaço de 30 dias, contadus da sua nom811ção, todos
os pl'Oces;;os'ervis em qu.· elles for'l!m autures ou réos.
(C IX. Todas estas acções serão praticadas a portas abertas e
ir' nras. /
(( X. Para facilitar as reuniões dos eleitores flcão sendo (só
para este elfeito) cabeças de districtos os seguintes:
(( Na provincia Cisplatina: Montevidéo, Maldonado. Colonia.
(( Na provincia do Rio-Grande do Sul: VilIa de ~orto-Ale
gre, villa do Rio-Grande, villa do Rill-Pardo, villa de S. Luiz.
(( Na provincia de Santa Catbarina: Villa do Desterro, villa
de S. Francisco, viUa da Laguna.
cI Na provincia de S; Paulo: A. ~idade. de S. Paulo, vi\la, de
Santos, villa de ltú, vllla de Corltlba, villa de Parnagaá, vllla
de Taubaté.
«Na provincia de Mato-Grosso: Villa-Bella, villa de
Cuyabá, villa do Paraguay Diamantino.
C( Na provincia de Goyaz: Cidade de Goyaz, julgado de
Santa-Cruz, julgado oe Cavalcante.
« Na provincia de Minas-Geraes: Villa de S. João de ElRei, villa da Princeza da Campanha, viUa de S. Bento do Tamandua, "Xilla-Rica, cidade de Mariana, villa de Pitangui, villa
do Principe, villa de Nossa Senbora do Bom-Successo, villa do
PiracatlÍ.
cc Na provincia do Rio de Janeiro: A capital, villa de
S. João Marcos, villa de Santo Antonio de Sá, Mar.ahé.
« Na provlOcia do Espirita-Santo: Villa da VIctoria, villa
de S. Salvador.
« Na provincia da Babia: V,illa de ~orto-Seguro. vi!la de
S. Matbeus, villa de S. Jorge, villa do RIO das Contas, CIdade
,de S. Salvador, villa de Santo Amaro, villa do llapicurú, villa
da Cachoeira, villa da Jacubina, villa de Sergipe, Villa-Nova
de Santo Antonio.
« Na provincia das Alagoas: Vdla de Porto-Calvo, villa das
.
,
Alagoas, villa do. Penedo.
«Na provinera de Pernambuco.: Cidades de Olinda e Recife, GaranblÍs, villa das Flóres, vllla da Barra, Carunhanba,
.
Campo-Largo, C~hrob6.,
C( Na provincla da Parahyha: Cidade da Parahyba, VI\JaReal, villa da Rainha da Campina-Grande.
C( Na provincia do Rio-Grande do Norte: Cidade do Natal,
ViUa-Nova da Princeza.
C( Na provincia do Ceara: \'illa do Aracatr, villa do Sobral,
v ilIa de Ic6.
(C Na provincia do Piauby: Villa da Parnahyba, cidade de
Oeiras.
cc Na provincia do Maranhão: Cidade de S. Luiz, vil:a de
ltapicurú-merim, villa de,qaxias.
..
« Na prov,ncia do Para: Cidade de Belem, vllIa Vistosa,
Santa rem. Barcellos, Marajó. Villa-Nova da Rainba, vi\Ja do
Crato. Olivença, Cametá.
.
.
.
« Xl. Os eleitores das freguezlas das v1l1as c lugares IOtermedias concorrerâõ áquelle districto que mais commodo lbes
fOr dos appntados.

II I. Recolhidas, conW!das e vel'Íflcadas todas as listas. a mp.sa
apurará os votos, applicando o maior cuidado e exacção neste
trabalho, distribuindo o presidente as letras pelos secreta rios e
escrutinadores, e elle mesmo lendo os nomes conteúdos nas
mencionadas listas.
(( II. Ter minada a apuração destas, proceder-seNha li cOlita
dos votus, e o secretario formará uma relação de todos os suaeitos que os obUvariio, pondo o numero em frcnte do nume.
CAPITULO IV
Então o presidenle e a mesa, verificando se os que alcançárão
a pluralidade possucm os requisitos exigidos e demarcados no
§ VI,do cap. 20, publicará em alta voz. No caso de empate deDOS DEPUTADOS
cidirá a sorte.
«( 1lI. O acto destas eleições é successi vo; as duvidas que
occorrerem serão decididas pela mesa, e a decisão será termi( I. Os deputados para a assembléa geral constituinte e legisnante.
lativa do reino d:> Brasil não podem ser por ora menos de 180.

DAS CONSTITUIÇOES
E por que a necessidade da mais breve insta Ilação da a~sem
bléa obste a que se espere por novos e mais bem fvrmados
censos, não devendo merecer attenção. por inexactos, todos os
que existem; esle numero 100 será provisoriamente di"tribUldo
pelas provincias na seguinte proporção: provincia Cisplatina 2,
Rio.Gran.ie do Sul 3, Santa Catbarina 1, S. Paulo 9, MatoGrosso 1, Goyaz 2, Minas-Gera"s 20, Rio de Janeiro 8, Ca'pitania 1. Bahia 13, Alagõas !l, Pnrnambuco 13, Parahyba !l, RioGrande do Norte 1, Ceará 8, Piauhy 1, Maranhão 4, Pará 3.
(-II. Para ser nomeado deputado cumpre que lenha, além
das qualidades exigidas para eleitor no Si VI, cap. 2°, as seguintes: que seja natural do Brasil ou de outra qualquer parte da
monarchia portugueza, comtanto que tenha 12 annos de resi·
dencia no Brasil, e, senelo estrangeiro, que tenha 12 al100S de
estabelecilllento, com familia além dos da sua naturalisaçã";
q:.te reUlIa á maior in,trucção reconhpcidaS "virtu~es, verdadeirn patrillti,.mo e dvcidido zelo pela causa do BraSil.
« III Poderáõ ser reeleitos os deputados do Brasil, ora resi·
dentes nas côrles de Lisboa, ou os que ainda para al,i não partirão.'
I
« IV, Os deputados receberáõ pelo thesouro publico da sua
provincia 6.000 cruzados annuaes pagos a mesadas no princi.
pio de cada mez ; e no caso de que haja alguma pruvlncla, quI'
não pos a de presenle com essa despeza. será ella paga pelo cofre geral do thesouro do Brasil, ficando debitada á provincia
auxiliada para paga-Ia quando, melhoradas as suas rendas, o
puder fazer.
(( V. 05 governos provlsionaes proyeráõ aos transportes dos
deputados d~s suas respectivas provincias, bem como ao (Jontual pagamento de suas mesadas.
"
( VI. Ficaráõ suspensos todos e quaesquer outros vencimentos que tiverem os deputados percebido pelo lbesuuro publico
provenientes de empr"'gos, pensões, etc:
«( VIL Os deputados, pelo simples acto da eleição, ficão investidos de toda a plenitude de poderes necessarios para as augustas funcções da as embléa, bastando para aulorisação a copia da acta das suas eleições.
( VIII. Se acontecer que um cidadão seja a um mesmtl
tempo eleito deputado por duas ou mais provincias, preferirá a
nomeação daquella onde tiver e>tabelecimento e domiciliO.
A provincia vrivada procedelA á nova escolha.
(( IX. As camaras das pro-iincias é rão aos respectivos deputados instrucçõeS sobre as necessidades e melUoramentos das
suas pi ovincias.
(( X. Nenhum cidadão poderá eSCUS;lr.se de aceitar a nomeação.
« Xl. Quando estiverem reunidos 51 deputados instaUare-ha a assembléa. Os outros tomaráõ nel!a assento á proporção
qUI> forem chegando.
CAPITULO V
DAS ELEIÇÕES DOS DEPllTADOS

(( I. Os eleitores das freguezias, tendo cpmsigo os seus diplomas, se apresentaráõ á autoridade civil mlllS graduada do districto (que ha de servir-lhes de presidente até a nomeação do
que se ordena no § IV deste capilulo) para que este faca inscreveI' seus nome e fI eguezias a que pertencem no livro que ha
de servir para as actas da pI oxima eleição dos depntados; marque-lhes o dia e o local da reunião, e faça inlimar á camara a
execução dos preparativos necessarios.
( 11. No dia aprazado, reunidos os eleitores presididos pela
dila autoridade, depois de fazer-se a leitura do capitulo 40 e 50,
nomeal'áõ por acclaruação um secrelario e dous escrutinadores,
para examinarem os diplomas dos eleitores e accusarem as faltas que lhe acharem, e assim mais uma commissão de dous
d'ellLre elles para examinarem as uos diplomas do secreta I ia e
escrutinadores, os quaes todos darão conta no dia seguinte das
uas informações.
( m. Logo depois começaráõ a fazer por escrutinio secreto
e por cedulas a nomeação do presidente escolhido d'entre os
eleitores, e apurados por votos pelo secrelario e escrutinadores
'erá publicado o que reunir a pluralidade\ do que se fará acta
ou termo formal, com as deVidas explicacões. Tomando o novo
presidente posse. o que será em acto successivo, retirar-se-ha
o colle!?io eleitoral.
( IV. Nu dia seguinte, reunido e presidido o collegio eleito·
ral, darão as commi;sões conta do que acbárão nos diplomas.
Havendo duvidas sobre el1es (ou qualquer outro objeclo) serão
decididas pelo presidente, secretario, escrutinadores e eleitol'es,
e a decisão é terminante. Achando-se, pOt'ém. legaes dirigirse-ha todo o collegio á igrllja prinçipal, onde se celebrará (pela
maior .dignirtade ecclesiastica) missa solemne do Espirita-Santo,
e o orador m ,is acreditalo (que não se poderá escusar) fará um
discurso aoalogc ás circumstancias, sendo as despezas como no
.
rt. VI do cap. 3,0
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« V. Tenqinada a cerimonia, tornaráõ ao lugar do ajunlamenta, e repetindo-se a leitura dos capils. 40 e 50, e feita a 'pergunta do § IV, cap. 2°, procedráõ ã eleição dos deputados,
sendo ella feita por cedulas int:lividuaes, assignadas pelo votante?, e tanlas vezes repetidas quanlos forem os d,-p"tados <tue
deve dar a provínc:ia, publicando o presidente o nome daquelle
que obtiver a pluralidade, e formando o secretario a nel1essaria, relação, em que lança.rá O nome do eleito e os valas que
teve. - ,
'
«VL PreencJ:i!fo o numero, e verificadas pelo collegie eleitoral
0
as qualidades eXIgidas no § II do cap. 4 , formal á o secretario
o termo da eleição e cirrumstancias que a acompanhárão ; delle
se extrahiráõ duas copras, uma elas quaes será reOletlida á secrelaria de Estado dos negocios do Brasil, e outra fe<:hada e sellada á camara da capilal.levando inclusa a relação dos lieputados que sahirão AJeilos naquelle districto. com o nllmero dos
VOtos que leve em fronte do seu nome. Este termo e relação
s~rá assi~nado 'pnr todo o collegio, que desde logo fica dissolVido. •
«VII. Recebidas pelaj:amara da capilal lia provincia todas as
remessas dns dill'erentes dbtl'ictos, marcará por editaes o dia
e hora em que procederá á apuração das dill'erentes nomeações: e nesse dia, em presença dos eleitore. da capital. dos
homens bons e do povo abrtrá as cartas, fazendo recunhecer
pelos circumstantes que ellas estavão intactas, e apurando as
relações pelo methodo já ordenado publIcará o seu presidente
aquelles que maior nume!"o de volvs reunirem. A sorte decidirá os empates.
« VIII. Depois de publicaüas as eleições, formados e exarados os necessarios termos e dctas as ignadas pela camara e eleitores da capItal, se dará uma copia a cada um dos deputados,
e remetler-se-ha outra á secretaria de Estado dos negogios do
BraSIl.
« LX. O li vw das aclas e as relações e omcios recebidos dos
dillenmles t:llstrictos serão emmaçados conjunctamente, sobre·
pOlldo-se-lhe o rotulo-actas das eleições dos depulados para a
assembléa gera. con,tituinle e legislativa do reino do Brasil no
anno dp.1822-e se guardará no arehivo da camara.
« X. Acamara, os deputados, eleitores e circumstantes, dirigir-se-hão á igreja principal, onde se cantará solemrre (( TelJeum») a expensas da me ma camara. Paço, 19 de Junbo de
182~ .-José Bonifacio de Ândrada e Slh·a. »
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GRANDE EMPE 'BO DA. RKSTAURA.ÇÃO

DA BAHIA

o Principe Regente, sabendo do estado em que a
Bahia se achava pela formal resistencia do gen?ral
Madeira, lhe dirigio a carta régia de 15 de Junho,
mandando retirar-se com a sua força para Lisboa:
«( Ignacio Luiz Madeira de ~ello. governador das armas da
Bahia.-Eu o Prin~ipe Regente vos envIo muito saudar. Os
desastrados aconleClmentos, que cobrirão de luto essa cidade
nCll infaustos dias 1.0, 20 e 21 de Fevereiro, maguárão profundamente o meu coração. Verteu-se sangue de meus filhos, qué
eu amo, como os que me deu a natureza. E não podendo rest~belecer-se a paz, o bem e alegria dos babitantes dessa provin- 'I
Cla, npm a minha propria alegria. emquanto não se praticar na
Bahia o mesmo que felizmente se expcutou nesta côrle e em
Pernambuco, sendo até necessario par~ a tranquillidade de \0d'ls as provincias, e para se aperlarem de novo os relaxados
vinculas de amizade entre os dous reinos, que o Brasil fique só
entregue ao amor e fidelidade dos seus natural'S defensores.
Por tão ponderosos motivos ordeno-vos. como Principe Regente deste reino, do qual jurei ser defenSaI perpetuo, e depois de ouvir o meu conselho -de Eslado, que, lago que receberdes esta, embarqueis para Portugal com a trllpa. que Ião
impoliticamente dalli foi mandada. na certeza de que fico res·
ponsavel a meu auguslo pai pela falta das suas reaes ordens, a
quaes elle certamenle vos leria dingido se podesse vêr de Ião
longe, e I!0 meio das escuras !1uvens que rodeão o seu thr,ono('),
a urgenCla e absoluta neceSSidade desta prOVidencia.
«( Espero .que assim o executeis; e á junla provisoria deste.
governo escrevo tambem para que aprompte I mbarcações, e
tudo o qlle fór nece ario para o immediato e Ctlmmodo regresso; quando não ficareis responsavel a Deos, a el-rei, a
mim e ao antigo e novo mundo, pelos deplora veis resultados e
funesLissimas consequencias da vossa obediencia.
« ltscripta no palacio do Rio de Janeiro, em 15 de Junho de
lS22.-Principe Regenle. »)

Il"eisnque
Como rodMo a todos os tbronos. E é tal a cegueira do
as não vêem adianle de si!
lI-
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meçadi), Contai com fi vosso defensO!' perpeluo, que ha
de, em rlesempt>nhn da sua palavra, honl'a e amol' do
( Presidcnte c (leputados da junta pl'Ovisoria do go\'crno d' llra ii, dar a nw vida para qur o Brasil nunca mais torne
Bahld,-Amigos. Eu o PrincipI' R~gpnte vlIsenvio muitn sau- a se'!' nem colllnia, nelll esclavo, e 1)Plle exi'la um sysdar. Desejandu pór a sal'vo " hdb tal/ks dllS>a provil!cia dt, Lema Ilheral diclado pela prud"llcia. que tanto caractegravls'imos males que tem sorrI' do, e qUI' hao df' Ctlntllluilr a fisa a n(l'sa a111a\'e1 palliu.
s~n'"" emquan.to alll ~xi·tirelJ .., que deBe, fOlão Cdusa. di'u Viva rl-reJ com,tilllc.ional o Sr. D. Joãn vr, (' viva a
I'IJd'"gu.rd "o bf!gadel.r~ 19naclO LUlz !.\ladell'a de j):Iellu "carta assefllbl(l" gl'ral blaslliensl', e viva a união Juso-b.rasiré~liI, Illclusa p"r cupla, para que l~nH-dI'lanlenle ". I', culha Ileira !-Principe R "e I I
a Portugal eOll, 11 tropa que r1aJlI Vell), tOl1lanl1" eu sobr" mim I
el:' n 1'. I
a re,pUlIS ,bilidade desta urgp:Jli.slma e indi,pellsave! pruvidenci».
Decretos.
( Recommendo-vos que empregueis o maior zelo e patriotismo no fi I comprimf'nttl desta mlOha real o"dem, apromp(( Urgindo a salvação lio Eslado que se installe quanto
landu S!Jm demora tudo que fÓr necessarlu para o cllmmudv
regresso da lropa, tomando tudas as medidds par.. qUH liãu antes o conselho de procuradores geral's elas provincias
haja alguma fi "cção dos diversos pdrtidos, qUt: trllbdlharl'Ís do hmsil, que l11aildei ne r "elo meu real decreto de 1.6
por corwiliar e reprimir; !J filZendo constar a toda essa 1.11'0- de Fr\,erl'i1 (I do anno que corre, hei por be.m mandar ~on
vincia o muito que me maguárão as ,uas de gl'aças, bem "('limo vocal', para o dia de amanhã, os já eleitos e aqui residl'nos. ardentissimos desejos que tenhu de ['emedla-los e de cuo- tes, não Aohstante fallal'l'm ainda os de uma provincia
peral' com todas as milJhas força para que !Jste tào rico, tão para li LU!'ral I'xecução do citado decreto.
grande e abençoado reino do BraSil (cunbecidb só nas cartas
I! José Bonifado de t\ ndrada e Silva, do meu conselho
geographicas por alguns que subre eUe legislarão I) venha aseI'
em breve tempu um dos reinos conslituciollaes mais felizes do ele Estado e do con,ell10 de S. ~'1 Fidelissima el-rel o
SI'. D. João Vi. e meu IIdnistro de Estado dlls ne~ocios <lo
mundu.
(( Escripta no palacio do Rio de Janeiro em 15 de Junho de reino do Brasil e esLrangeiros, o tenha a's5im entendido
1822.-Principe Regente. »
e faça ex~cu Lar. p"ço 1. o de Junho de 1.822 (Com a rubrica
do Principe Uegente).-José Bonifacio de Andrada e
Silva. Il
Proclamacão ao·s bahianos.

-.

(( Havendo,me representado os procuradores geraes de
( Amigos balJianos l-O meu amor ao Brasil e desejo de vos algumas provincias do Brasil, já reunidos nesta côrte, e
felicitar me ehamão, e a vós cuQ"idão ::l seguirdes mesmo trio di[erentes r:amaras 'e pOIO de ou tras, o quanto era ue.
.
lho dc vossos irmãos brasileiros. Os sacrificios por mim de
bom grado feitos em ~'onra do grande Brasil, e a verdade que cessal'lO e urgenle para a mantença da integridade da
rege o meu coração, me instão a dizer·vos: Ba"hianos é monarchia portugueza, e justo decoro do Brasil, a convotempo ... Sim, {! tempo de seguir entre VÓ6 a honra (divisa do cação de uma assembléa luso-braSiliense, que, invcslída
Brasil), desterrar o medo e fazer apparecer o vator e intrepi- daquella porção de soberania, que essencialmente reside
dez dos invictos e immortaes Camarões.
no povo deste grande e riquissimo coutinente, constitua
« Vós sois doceis, candidos e francos; a prova é terdes vos as bases sobre que se devão rigir a sua independencia,
entregado nas mãos de facciosos, sectarios de outros, no dia 10 que a natllreút marcára, e de que já estava de posse, e a
de Fevereiro de 1821, em qne os estragos e insultos que hoje sua união com todas as outras partes integrantes da
solfreis começârão (lancemos sobre isto um véo : todos fomos
enganados). Nós já conhecemos o erro e nos emendamos; vós grande familia portugueza, que cordialmente deseja; e,
o conheceis agora; cumpre, para não serdes traidores a pa- reconllecendo eu a verdade e a força das razões que me
forão ponderadas, nem vendo outro modo de assegurar a
tria, fazer o mesmo.
(( Vós vêdes a marcha gloriosa da~ provincias colligadas; felicidade deste reino, manter uma justa igualdade de àivós que~eis tomar parte neHa, mas estais atcrrados pelos inva~ rei tos' entre e\le e o de Purtugal, sem perturbar a paz, que
sores: recobrai animo. Sabei que as tl'opas commandadas pelo tanto convelll a ambos, e tiLO propria é de povos irmãos:
infame Madeira são suscepti\'eis de igual terror: haja coragem hei por bem, e com o llllrecer do meu conselho de Ese. haja valor.
.
( 03 honradas brasileiros preferem. a morte a escravidão; tado, malldar convocar UUla assembléa geral constituinte
vós não sois menos: tambem a deveis fazer para comnosco, e legislativa, composta de deputados das provincias do
13ntoardes vivas~a independencil moderada dn Brasil-ao Brasil novamenle el~ilos na fôrma das instrucções que
nosso bom tl amavel monarcha el-rei o Sr:.D. João Vi e a em c.onselho se accordarem, e que serão publicadas com
DOS li assembléa geral constltulDte e legislativa do reIno do .a maIOr brevidade.
Brasil. lHo de Janeiro, 17 de Junho de1822.-Principe Re- I (( José llonifacio de Andrada e Silva, do meu conselho
gente.
de E"tado e do cOllsel11O de S. M. F. el-rei o SI'.
D. Juão VI, e meu ministro e secretario de t.stado dos
CoUecções dos d'iplomas puql'icados relativos cí convocação negocios do reino do Brasil e estrangeiros, o tenha assim
enlcndWo e o fa~a executar com os despachos necessarios.
de uma assembléa legislativa brasiliense.
Paço, 2· de Junho de 1.822 (Com a rubrica de S. A .{l. o
Príncipe Regenlej.-José Bonifacio de Anurada e Silva. II
{( Brãsileiros e amigos l-Nossa patria esla ameaçada
por facções'; pr~parão-se ao longe fenos ~ara lbe serem
" lllustres e dignos procural1ores.-As repl'esentações
suas mãos agnlhoadas (e no tempo da liberdade! que de ,S. PalJlo -e Minas-Geraes, em que me pcdião que fidesgraça I). E no meio desles appuratos, pl'oprios dos fm- casse no Brasil, tambem Ine ueprecavão a creação de um
cos e dos facciosos, fazem-se introduzir no seu seio ho- conselho de Estado. Delel'luillei-me a crea-lo, na fórma
mens que a estão atraiçoando todos os dias e a todas as ordenada no meu real decrelo de 1.0 de Fevereiro deste
horas, apezar de, pela sua impo tlrra, parecl'rem adheren- anno, e cuja fôrma era exigida pelas tres provincias lete& á causa 81\ uln da liberdade do Brasil e á sua indepeo- galmente represen ladas.
dencia moderada pela união nacional, que tào cordialII Foi inexplicavel
o prazer que minha alma sentio
mente deseejamos. Conhcei os terriveis monstros que quando estas repl'csentações chegárão a minha presença,
por todas as vossas provincias- estilo semeados-o Brasil o porqll\J enlão conheci que a vontade dos povos era não só
Brasil o sabe e lhe perdoa-e conhecei-os, liao para os utll, lU,}' necessüria para sustentar a integridade da molemer, ma~ para os vigiar.
nal'chia em geral, e mui princivalmente do grande Bra" Aconselhai aos que este systemu não seguem que se sil, de quem sou fiLho. Redobrou ainda muitO mais o meu
retirem, porljue o Brasil nãc abraça senão a honra, unico prazer pur \êr que as Idéas dos 110VOS cOll1cidião com as
alvo a que alira e unico distillctivo que distingue os 'cus minhas puras, sinceras e cordiaes intenções, e, não quefilhos. Quem cliz-brasileiro-diz-)lOl'lugucz-e pl'Olera rendo eu retardar-lhes os bens que UUla tal medida lhes
a Deos que quem disses e-portuguez-dissera-brasi- promeltia, determinei Iro citauo decreto que immediataJeirl).
menle que se acharem reunidos os proculjldores das tres
II Firmeza, conslancia e inlrepidez na grande obra co- provincias, o couselho entraria a exercitar suas funcções :
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esta pxecução, porénl, não p6de ter lugar Iiteralmenle,
vislo ler-se manife fado sllhremaneira a vonlilcle dos povos de que Iwja uma asseIlJI>I.'a geral cOllsLltuilllé e legislativ(I, Cll11l0 me foi 1'011111111nir.ado pe!ils Call1ara-.
" 'iITo querendo, ppllilnlo, demorar nl'11J um s6 installh', n/'m Ião pouco I;dlar em cousa algullla ao qllP os
povos drsejão, e muilo t'nab qllalld,) são \'I)lItades lão lazoa\eis j) de lanfo illtt\ré~:e, não só ao Brasil, como á fo(J'
a monarchia, cOllv('n\~i-l1I(' de (111l' hoje l1Ie",mo devia installar este meu conspl"o de E,tadu, l:pezar de não eslarem aílllla Illunillns os. p,,"'uladol'e~ de Ires provincias,
para que cu, junto de lãu ilIustres, dignos l' liberaes represl'nt?ntl's, soubesse qnal ,'ra o seu pensar rplativo á
nossa situação pulitica, pur ser um negocio que Ihps pertellce como inteirMnente popular. l' Mlle illlerrssar
tal to a salvação da nossa patna, ameaçada por faeções.
Seria para IIIÍID muilo indpcol'Úso, assim CttmO para os il·
lustres procuradores lIluito injurioso, recommf'ndal'-Ihes
suas obrigações; mas se, seIO on'ellder (uem levI·mente) a
nenhum, me e penuiLLido fazer uma unica recommendação, eu lhes peço que advoguem a Cilu-a do Brasil da
fórllla ha pouco jQrada, ainda que contra mim seja (e que
espero nunca acontE'cerá), porque eu pela millha nação
estou prOm).llo até a sacrifical' a propria vida, que, a par
da sal\<lção da nOS5a palria, é nada.
« PE'las razões exposlas acabais de vêr a necessidade
que bouve desta inslallação,repenlina, e sabei que del1a
depcnd~l a honra, a g!oria, a salvação da nossa patria,
que esta em SUlllmlJ perIgo.
.
« IIIuskes procuradores, esles são os sentimentos que
regem a minha alma e tambem os que hão de reger a
vossa; contai comigo, n~o só como intrepido guerreiro,
que pela patria arrostará todos e quaesquer perigos, mas
tambem como amigo vosso, amigo da liberdade dos potos,
e do grande, fertil e riquissimo Brasil, que tanto me tem
honrado e me ama.
li NodO assenteis, illustres procuradores, que tudo o que
tenho dito é nascido de grandes cogitações, esquadrinhando palavl'as estudadas e enganadoras; não: é filho
do meu amor da patria, expressado com a voz do coração.
Acreditai-rue. A 2 de Junho de 1.822.-Principe Regente. I)

JUTarnento dos proGUl'adpres gentes,
« Juro aos Santos-Evangelhos de defender a religião
catholíca romana, a dyn:lstia da real casa de BragaQÇa, a
{egencia ele S. A. fieal,. defE:nsor perpetuo do Brasil, de
manler a soberania do Brasil, a sua integridade e a da
provinr,ia de quem sou procurador, requerendo todos os
seus direitos, fóros e regalias, bem como todas as providencias que necessarias forem para a conservação e mantença da paz, e da bem entendida união de Ioda a 1110narchia, aconselhanllo COIII "erdade, consciencia e franqueza a S. A. Real em todos os negocios e todas as vezes
que para isso fõr cOlll'ocado. Assim Deos !'\le salve. "

Juramento dos ministros e secretal'ios de Estadu.
,( Juro aos Santos-Evangelhos de sempre, com verdade,
consciencia e franqueza, aconselhar a S, A. Heal em todos
os negocios, e lodas as I'ezes que para is o rôl' convocauo.
.

O ministel'io pede a convocaçáo de uma assembléa.
« Senhor.-A sall'ação publica> a integridade da nacão,
o decoro do Bra,il e a gloria de V, A. Heal,. in tão, mgem
e imperiosamellle comlllandão que V. A. Real faç~l COI1\'Ocal', com a maior brevidade possivel, uma asselllbléa gE.rui de representantes das provincias do, llra iI.
u O Brasil, Senhor, quer ser feliz; estc desejo, que é o
principio de toda a sociabiliuade, é bebido na natl1l'cza e
na razão, que são imllllllaveis; para preenclJê-lo é-lhe indisl,ensavel lJlIl governo, que, dandq a nec~ssaria expansão ás "grandíssimas proporções que elle pos ue, o eleve
áquelle gráo de prosperidade c grilndeza para que fôra
destinado nos planos da Providellcia.
I

•
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( Foi este desejo que a longos tempos o devorava, e
que hem plol'a a, ua dignidade, qae o fa,cinou no mOmenlo "111 que 011 ,ia rf'lhlrCulido !las suas praias o ér,o da
Iih.'I'i1aill', que soou no DIlur9 e 110 Tl'jo, para lião desconfiaI' til) orgulho eUl'úpeu, nCIIJ acrp' ilar que rel'alsado lIlarhiav,'li~nlO appalenlasse pllllCiplO' liiw;ars para aLr'ahi-lo
e U'I( rl1lecê-lo, e re'~l'ibar drpois sl,lIre a SUU ruina e,recolonl.' I.;ão o erlilicio da reli<'idadl' de Portugal
« . 'o <,!'llol' ela illdignação que lhe causou a flerfidia de
s('u~ il'lllãos, qUI} l'l'1uz por entre todos os veos que lhe
procllI'ão lançar, t:l qUE' lrasceu daquelles m",n1<)S pl'i nr.ipios de generosidade, e CD lliança que ..s "evião penhorar
til' gratidão, o llrasil rOIJJ;Ji" o~ \>oculos moraes de rito,
sallgue e co.tunJl's, q'H' 'judmn'a de uma vez a integridade da nação, a n'lo ter deparado COItl Y. A, Hl'al o herdeiro de Ullld ca,a que eil,' adora, e ServI' aiuda mais por
amor e lealdade do que pOl' de,'er e obelliencia
" Não precisamos, SE'OllOr, IIl'sle IllomeDlo fazer a enuIllel ação das de;;graças com que o l'ougre,so, p"stergando
os mesmos principios que lhe del'ão naSCimento, autoridade e lorça, ameaçava as ricas prol'incias deste c:onLrnenle. A Europa, o mundo todo, que o lelu ob 'errado, as
coohece, as apouta, as eoumera. O Bl'Osil já não pôde
já não deve esperar que delle, que de mãos albeias pro~
venha a sua felicidade,
'
«( U arrcpelldimento não enlra em corações que o
crime devam. O congresso de Lisboa, que perdeu o norte
que o rlevia guiar, isto é, a feliciliade \la maior parle, sem
aLLellçào a velhas etiqueta', já. agora é capaz de tenlar todos 05 tramas e de propagar a anarchia para arruinar o
que nito Wíde dominar,
:\Jachinão~se partidOS, fomentão-se dissenções, alentão-se esperauças criminosas, semêão-se inimizades, cavão-se abysmos sob os nossos pés; ainda mais: consentem-se dous centrus no HraEil, llous principios de eterna
discorr;lia, e insislem na retiratla de V. A. Real, que será
o instante que os ha de pôr a um contra o outro.
u E deverá V. A. Real cruzar os braços, e immovel esperaI' que rebente o vulcão sobre que está oll1rono de
Vossa Alteza? E' e 'te, SenllOr" o grande momento da felici.,dade ou da ruina no Brasil. ElIe adora a V. A, Real, mas
existe em uma oscillação de sentimentos, movida pelo receio do despotismo, que as facções ecretas IlUlito faZúID
valer e muito forcejãu para apl'Ol'cital', A ancora que póde
segurar a náo <.lo Estado, a cadea que p6de ligar as provincias do Brasil aos pés do túrono de V, A. Ueal, é a com'ocação de côrtes, que, em nome daquillles que representamos, ill~talltemente requeremos a r. A. !leal.
« O BI asil tem direitos inuuferÍ\ eis para estabelecer
o seu gol'cruo e a sua independencia, direitos taes, qt:e
o meSlllO congrcsso lusilano leconbêcia e jurou. As leis,
as con·tituiçàes, _tot!as as inslituições huwanas, ão feilas
para os povos, nao os povos panl ellas. E' deste principio
Induhila\el que devemus partir: a5 leis formadas na Europa potlem ra~er a feliciOatle da Europa, mas uilo a da
America.
. « O systema europeu não póde pela eterna razão das
cou as, ser o ,yslema americano, e sem).lre que o teotarem serfl um estado de coacção e ue violencia, que necessariamente produzirá uma reacção terril'el. O tira ii nüo
quer aLlentar contm os direitos de POl'luRal, Illas des- ,
adora que Portugal aLLenlc contra os seus, O Brasil quer
ter o ml'smo rei, mas não quer senhores IlOS deputados
do cOllgresso de Lisboa. O Brasil quer inde).lendencia,
Illas firl1lada sobre ii união uem eUlenditla com Portugal;
quer, emfim, apresentar duas graudes faUliJias reO'ida
pelas suas leis, presas ).lelos seus interesses, olJedi~nle'
ao mesmo chele.
«( Ao decoro do Brasil, á gloria de V. el. !lealuão pótle
convir que dme por mais tempo o estndo em que e lá,
Qual el'á a nação do mundo que com elle queira tralal'
emqualllo nãu assumir um carac.tel· pl'olluuciudo, emquanto lião proclamar os direitos que tem de figurar entre os povos independentes? E qual será a que despreze a
amizade do Brasil e a amizade de seu regente? E' nosso
interesse a paz; nosso inimigo aquellc que ousar alacar
'
a no~sa innejlcudellCill, _
(I
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« Digne-se, pois, V. A. Real ouvir o nosso requerimento: pequcnas consid~rações 'só devem l'slorvar pequenas almas. Salve o Brasil! Salve a nação! Salve a rllj1leza portugueza,l Rio de Janeiro, 3 de Junho de 182.::1.-:.Joaquim Gonçalves Ledo, proc~rador-geral pl'la prO~IDCla
do Rio de Janeiro.-José Manano de Azeredo coutlllho,
pro.curador-geral desta provincia do Rio ne Janeiro.-Lucas .José Obeso procurador-geral do ESlado Cisplatino
({ Conformamo-nos. - José Bonifacio de Andrada e
Silva.-Caetano Pinto de Miraôda Moulenegro.-Joaqnim
de Oliveira Alvares.-Manoel Antoaio Farinha. n

« De hontem para hoje (escre"eu·~e no Rio de Janeiro)
que distancia I d.e hontem ~am hOJe que ~uccessos! de
hontem para !laje que glona ~araY. A. Real, que ven·
tura para todos nós! .1:Iontem nao ~mh~m(ls patna, hontem não tinhamos leiS, hontem nao t!Dhamos um soberano... hoje temo~ tudo! E temos mais que tndo, porqu~
temos a V. A. Real.
« En me transporto, Senhor, quando o refiro: temos a
V. A. Real, iris de paz, luz que dissipou as tréva~, ~ por
quem esta porção encanl.r\~ora ~a Amenca M~I·ldlOnal.
conseguira manter a sua llItegnda(~e, e por SI mesma
derribar os calahouços em 'lue gemêrao por tres seculos
os nossos pais, e perecêrão (desgraçadas! miseraveis I)
milhares de gerações, que não têm conta.
« Está vencido o grande passo; o que resta será dbra
do tempo. Que venll o, Senhor, os representantes dos
povos; que se rennão em torno dey. A. Real; que!! ouçftO, que o conheção, qne o adnurem e que recebao de
V. A. Rei" novos testemunhos do amor que devemos ao
fundador da liberdade brasiliana, ao amigo da nação, no
digno successor daquelle monarcha bei:nfazejo, que primeiro {Ioou a plerga !lrasilica o l'xplendor da mageslade e
, o gormen de uma santa independencia.
« E nós, EXlI1s. 51'S., para perpetuar a memoria deste
tlia, em que começão 05 seculos no Brasil, mandenJ.os
gravar em bronze aquclla's palanas de 5. A. Real: « Em
~( desempenho da minha honra e amor aO Brasil darei a
« vida pelo Brasil. li

Jose lIla'l'ianó aos fluminenses
« Fluminenses! - Fostes buscar á borda da sepultlll'a
o vosso idnso concidanão abaixo-assignildo para o apresentardes vosso pi'ocuranor-geral no areopago brasiliense,
que o decreto de :16 de Fevereiro do COITenl e anno mandou Inslallar nesta eidade, para traçar '3S primeiras linhas
que devem regular as bases do grande edifido da bra~i
lica regeneração politica e constitucional; illudisle-vos
cer.lamente.
« Não basta a firmeza do seu caracter e liberal patriotismo, com que tem desenvDlvido suas idéas nos factos de
que .sois testemunqas; são adquiridas como herança·de
familia.: jámais se podem apagar c desorientar por condescendencias e respeitos.
« Os amigos, que ~m elle se achavão quando recebeu
a noticia da sua nomeação, ficárão sorprezos com (I sobresallo que teve sua alma por julgar impossivel desempenhar tão arduo emprego, com falla de forças phy icas
é morae:" em uma época que pl'la divergencia dos espiritos é absolutamente necessaria a reuOlão de ieléas pa ra
,ustentar o ~Iel'dadeiro systema constitucional.
" Prestai-lhe, pois, os vosso:' conselhos para o desempenho da união e tranquiliidadc que vos recommendou o
liberalissimo Principe Rel-(ente no memoravel dia 9 ele .laneil(o, quando se dignou annuir ás vossas supplicas, ~us
pendendo II sua retirada para a côrte e cidane de Lisboa,
pa so indispensavel á firmeza da união e conservação da
categoria e prospel'idade brasiliense, que vai a susten·
tar-se com a installação da assembléa nacional constituin te (l Ié'gislativa. E sereis vós tão ingratos que vos deixeis conduzir por facções filhas da emulação e egoismo ?
Não vos tem dado sobejas provas do seu liberalismo e
desinteresse 1 do seu amor e amizade á familia brasileira,
de quem se dignou alistar por filho? Não sois testemunha ocular da rapidez e coragem com que sahio desta

côrte, e foi plantar no aureo e diamantino terreno o
ramo de oliveira '::om que pacificou e tranquillisou os espiritos dos nl'SSOS irmãos mineil'ol'.
({ Eia, cidadãos! Se sois gratos a tão magnanimo e
bemfazejo PrincipH, obedecei á sua voz-união e tranquillidadl' ;-c.. ncorrei unanimes' a sustentar e preencher
tjio precipso preceit0 4 por elle recommencllldo, e para e.;se
fim auxiliai o vusso proclll'Rdor COIII IIS vossos con,elhos; ,
adlllinistrai-Ihe igualmente os planQs que jH!gardes necessa rios, lião só para- augmento e prosperidade da vossa
provincia, como da nação brasiliense, que d<: nata do referido decreto tle :16 de Fevereiro reassumio todos os direitos de lIIãi,. e como tal exige de sens filhos todos os sacrificios necessarios á sua manutenção e prosperidade.
({ Elle, ainda que idoso, é accessivel aos bons conseIho~. e tem a seu lado um companheiro mui digno da
vossa confiança pelos seus vastos conhecimentos, pnra
com clle conferenciar, e de commum accordo promoverefi a vossa felicidade. E' quanto descja de vós alcanr: ar
o vosso irtnão e amigo.-José Mariano de A7~eúo Coutinho. II

Decreto.
« Tendo en annuido aos repetidos votos e desejos dos
leaes habituntes desta capital, e das provincias de S. Paulo
e Minas Geraes, que me reqllerêrão houvesse eu de conservar a regencia deste reino, que meu augusto pai me
havia conferido, até que pela conslituiçãe da monarchia
se lhe des e uma final organisação sábia, Justa e al1equada aos seus inalinaveis direitos, decoro e futura fehcidade, orquanla. de outro modo este rico e vasto reino
do Brasil ficaria sem um centro de uniilo de fórma, exposto aos males da anarchia e da guerra civil; e desejando eu, para utihdade geral do reino unido, e particular do bom povo do Brasil. ir de anten'fi1O dispondo e
aITaigando o systema cunstitucional, que elIe merece e
eu jurei dar-lhe, formanjo desde ja um centro de meios
e de fins, com que malbor se sustente e defenda a integridade, e liberdade deste fertilissimo e gt':Jndioso paiz,
e ~e promova a sua futura felicidade: hei por bem mandar convocar um conselho (le procuradores geraes das
proünclas do Brasil, que as representem inteiramente,
nomeando aquellas que têm quatro députarlos em côrles
um; as que têm de quatro até oito, dous, e as outras
daqui para cima tres, os quaes procuradores geraes pode·
ráõ ser removidos de seus cargos pelas suas respectivas
provincias, no caso de não desempenharem devidamente
suas obl'lgações, se assim o I equererem os dous terços
das suas camaras em vereação geral e extraordinaria,
procedendo-sc á nomeação de outros em seu lugar.
« Estes procuradol'es serão nomeados pelos eleitores
de parol:hia juntos nas cabeças de comarca, cujas eleições sedí,o apuradas pela camara da capital da provincia,
sahindo eleitos afinal os que tiverem maior Dumero de
otos entre os nomea,dos, e em caso do empate decidirá
a sorte, procédendo-se em todas estas nomeações e apurar,ões na. conformidade das instrucções que mandou executar meu augusto pai pelo decreto de 7 de Março de
:182i na parte em que fór applicavel, e não se achar revogada pelo presente decreto.
« Serão as atLribuicões deste conselho: i ° aconselhar-me todas as VeZeS "que por mim lhe fôr mannado em
tudos os negocios mais importantes e difficeis ; 2° examinar os grandes projectos 'le reforma que se devão fazer
na administração geral e particular do Eslado, que lhe
forem comllluniç~dos; 3° propô r-me as medidas e pianos que lhe parecerclm mais urgentes, e vantajosos ao
bem do reino unido e á prosperidade do Brasil; 6° advogar e zelai' cada um dos seus membros pelas utilidades
de sua pruvincia respectiva.
<t Este conselho ~e reunirá em uma sala do meu paço
todas as vezes que eu o mandar convocar, e além disto
todas as outras mais que parecer ao meslllo conselho necessaria tle se reuni!' se assim o exigir a urgéncia dos negodos publicas, para o que me dará parte pelo minislro
e secretario J'e Estado dos negocios do reino.
« Este cunselho será por ruim presidido, e tiS suas ses-
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sõp~ a~,isliráõ

os meus ministros e secretarios de Estado,
"llIustres e dignos procuradores.-As representações
que tl'rão neUas as_ento e l'otO.
d~ S. Panlo, Rio de JanC'iro e Millas-Geraes, em que me
" Para o bom regim,'n e experliente dos negocios 'no- pédião qne ficasse no Brasil, tambem me deprecavão a
mpará o conselho POI' pluralidade de votos um vice-pre- creação de um consl'lho de Estado. Determinei-me a
sillellt!) mensal d'elltre os seus membros, que poderá ser crea-Io na rórma ordenada no meu real decreto dfl 16 de
rerlrito de novo se assim lhe parecer conveniente, e no· ,Feve,eiro deste apno, e cnja forma era exigida pelas tres
'
meará de fóra um secretario s~m voto, qu~ fdrá o prato-I provin, ias lpgalmentt' I'(·presentadas.
colo das sessõe', e redigirá e escreverá os projectos
"Foi illf'x"llf'ave! o prilzrr que minha alma sentio
approvados, e as decisões que se tomal'em rm con_elbo. quando e_las r'epresentacõe~ chegárão á minha presença,
Logo que estiverem reunidlls os prlJcuradores de lres porque então conbeci que a vontade dus povos era não
províncias entrará o conselho no eXPI'cicio das suas só lllil, mas necpssaria para suslenta. a integridade da
funcções.
loonan'hia em geral, e mui principalmente do grande
" Para honrar, como devo, tão uleis cidadãos, hei por Brasil, de quem 'ou filho.
bem concedei' lhes o tratamrnto de excellencia, emquanlo
"R<'dohrou ainda muito mais o meu prazer por vêr
exercerem os seus importantps empregos. e mando uutro- que as idéas dos povos clJincidião com as minhas puras,
sim que nas funcções publicas precrda o conselho li todas sinceras e ~ordlaes inlencões ; e, nilo querendo eu retaras outras corporações de Estado, e gozem seus membros dflr-Ihes os hens que uma tal medida lhes promellia, dede todas as preeminEnc'ias de que gozavão até aqui os terminei no citado df?crelo que immediatamente que se
conselhp.iros de Estado no reino de Portugal.
I
achassem reunidos o~ prol'uradores das tres provinl'ias o
« José BOllifaciu de Andrada e Silva, ministro e secre- conselho entraria a exercitar suas...funr.ções ; esta eJi'ecutario de Estado dos negocios do reino e estrangeiro~, o ção, porém, não póde ler lugar liLlt-ralmente, visto ter-se
tenha assim entendido, e faça executar com os despachos manifestadosubremaneira a vontade dos~ovos de que
necessarios. Paço, em 11i de Fevereiro de 1822 (Com a haja uma assemlJléa geral conslÍluinte e 1egisladva, como
rubrica de S. A. R. o I'rincipe Regentel.-José Bonifacio me foi communicado pelas camaras.
de Andrada e Silva. II
Não querendo, purtanto, demorar nem um só instante, nem tão pouco faltar em cousa alguma ao que os
Pam o governo provisorio àa provincia de Pernambuco. povos desejào, e muito mais quanno são vontades tão razoaveis e de tanto interesse, não só ao Brasil, como it
(( Havendo sido presente aS. A. R. o Principe Regente toda a monarchia, convenci-me de que hoje mesmo deque o povo desta provincia nem quer, nem póde re~ol via installar esle meu conselhe de Estado, apezar de não
ver-se a consentir que desembarquem as tropé.s que de estarem aiuda reunidos os procuradores de tres provincias
Portugal se dirigem a esta côrte, não só porque receia para que eu, junto 1e tão iIIustres, dignos e liheraes reque se renovem aquelles insultos, inquietações e al,tenta- presentantes soubesse qual era o seu pensar relativo á
dos contra a segurança publica e individual, que tlverão nossa situação politica, por ser um negocio que lhes perlugar pendente s ultimos desastrosos tem(:os da resi- tence como inteiramonte popular, e nelle interessar tanto
dencia da divisão portugueza auxiliadora nesta capital, a salvação da nossa patria ameaçada por facções.
« seria para mim muito indecoroso, assim como para
como porque a provincia, cançada sobremaneira'com os
esforços que acaba de fazer caIR os' aprestos indispensa- os illustres procuradores muito injurioso, recommendarveis para o transporte daquella divisão, soldos adianta- lhes suas obrigações; mas se, se sem offender (nem levedos, gratificações, comedorias e saldos de contas, não vemente) a nenhum, me é permitido fazer uma unlca repóde fornecer o neéessario para a subsistencia e regresso commendação, eu lhes peço que advoguem a causa do
das ditas tropas; e, finalmenJe, porque o desemb:trque Brasil -da fórma ha pouco jurada, ainda que contra mim
dellas não é só inuLil, mas perigoso á conservação da seja (o que espero' nunca acontecerá), porque eu pela
união c iDlegridade do reino unido, e sendo portanto in- minha nação estou (Jrompto até a sacrifical' apropria
dispensavel procm'ar por todos us meios prevenir os ma- vida, que a par da salvação da nossa patria nada.
« Pelas razõe~ exposlas acabais de ver 11 necessidade
les que disso devem resultar, manda S. A. Real, pela se·
cretaria de Estado do!' negocios da guerra, que o governo que houve desta installação rp.pentina, e sabei que della
prolisol"il} da provincia de Pel'l1umbuco, no casu e\'entual depende a honra, a gloria, a sah'ação da nossa patria,
de aportar ahi por qualquer motivo a tropa que de Pur- que está em summo perigo.
Jllustres procuradores, estes os sentimenlOs que
tugal aqui se dirige, lhe intime, pelos ponderosos motivos
que ficão expendidos á sua real determinação, para que regem a minha alma, e lambem os que hão de reger a
l1ahi mesmo regre 'sem para \Iquelle reino, I'ornecendo- vossa; contai comigo, não só como intrepido guerreiro,
lhes o referido govél'Oo pl'Ovisorio amplamente parà esse que pela palria arrostará tudos e quaesquer perigos, mas
Lambem comO amigo vosso, amigo tia IilJerdade dos 'pofim os mantimentos e refrescos que Jlossãu carecer.
vos, e do grande, fertil e riquissiÚlo Brasil, que tanto me
Il Espera S. A. Real que o Jllesmo governo não deixará
nesta occasião de .se preslar CÓOl o zelo, actividade e tem hourado e me ama.
'ão assenteis, illustres procuradOles que tudo o que
energia, que se requer em materia de lanta importancia
e utilidade pílra a nação. Palacío tio lHo de Janeiro, em tenho dito é nascido de graudes cogitações, esquadrii7 de Fevereiro de i822.-Joaquim de Oli\eira AI- nhando palavras estudadas e enganadoras, não; é filho
do meu amor da pall'ia, expressado com a voz du coração.
vare~.
Acreditai-me. A 2 de Junho de i822.-Principe ReDecreto,
gente. II
(I

(I

(I

I)

« Urgindo á salvação do Estado que se instaUe quanto
antes o eOIl -elho de procuradores geraes das provincias
do Brasil, que mandei crear pelo men real necrelo de 16
<le Fevereiro do anno que corre: he' por bem mandar
convocar para o dia de amanhã os já eleitos e aqui resi~entes. não ohstante f~ltarem os de uma provincia para a
hlteral oxecuçilO do Citado decreto.
t( José Bonifacio de Andrada e Silva, do meu conselho
de Estado e do conselho de S. M. F. el·rei o o SI'.
D. João VI, e meu ministro e secretario de Estado dos negocios .do rein~ do Brasil e estrangeiros, o tenha assim
entendido e faça executar. Paco, 1 de Junho de 1822
(Com a rubrica do Principe Regente).-José Bonifacio de
Andrada e Silva. ))

0ffir,ios e documentos dirigidos ás CÔl'tes pelo general
Madeira.
Senhor.-Quando por algumas cartas e folbas que
aql1i chegárão, vindas por um navio .estrangeiro no dia
H de Fevereiro preterit~l, se espalhou a nOlicia que 1'1·
rei me tinha despa~hado para govel'!}ador das armas
desta provincia, exaltárão-se os espiritos inimigos da ordem, e pl'incipiál'ão sem rebnço a convucar partido afim
de se oppôrem á execução da minha posse; ,receei logo as
tristes cQnsequencias de uma guerra civil, porql1e eu bem
via como o geral do~ nalul'aes do paiz estava ufano, jul(I

~o
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gande-se Mm ror~,as sufficienles pam fazerlll que a sua de que se seguirão alguns desastres; mas não se tocou
'na do ex-governadol', como elle dizia nos omeios quI' divontade fosse lei absoluta.
« Eu lIem via as sa tyras e ataques publicos que se r-\- rigio uos commandautes dos corpos da 2' linha da proziao á~ autoridades, c pessoas que não erão do seu par- vincia, afim de se reunirem a elle no forle de S. Pedro.
tido faccioso: en bem via que, não sendo livre a ninguem quartel de artilharia, onde se achava, cuja falsidade se_
atacar aquelles, ain(la que mal obrassem nos seus empre- mostra pelo exame judicial a que se mandou pl'oceder,
gos, senil!1 pelos meios autorisal1os peLls leis, os insultos em virtude de um officio meu no governo provísoriu, o
erão continuos, e contra eSlps s':! não procedia: eu bem que consta da copia que junl.'mente apresento a Vossa
via que os papei da sua maiol' e-lima, e qne mais gyra- Magestade.
\'ão entre elles, erão os in:endiarios vindos do Rio, de
« Das tres cartas do vigarío capitular e abbadessa do
'. Paulo e de Pel'llambuco, em que positivamente era convento das i\lercês, que por copia igualmente levo ã
atacada a autorid'hde de Vossa lIlageslade, uns impressos pl'espnça de Vossa i\lagcslade, vil'á no conhecimento da
illlposlLlra. que se fez grassar da geral profanação dos
e outros man;lscriptos.
« Eu não. deixei de repa mI' que, lel1llo recahido templos e de outras de igual jaez.
a elciçiio dos membros do governo provisorio desta pro« Só com suphismas, e com testemun1Jas co-réos do
vinr.ia em naturaes do paiz, iI excepção de um europeu, mesmo sedicioso delicto, ê que se podera querer nublar a
e que tomando posse interinamente o brigadeiro lauoel facção, que positivamente se dirige á suspirada indepenPedro! do go~erno das armas, por ser a palente mais s~ dencia, o que não acontecel'á se Vossa l\Iageslade e el-rei
periol' (ou fo'>se aquella eleição ao aprazimento de lodos IlJmarem as l\l'cessal'ias precaul;ões.
os 1i~1Jltanl~s da provincia ou nal», ser um facto que nin« Por um navio estrangeiro, que foi para Gibl'ullar,
guem se oppõz 11 mesma, e só quando consta que sou eu dei a el-rei uma dl\claração em SUll1iDa dos aconlecinlCnde!'pacll3clo ó então que não devem ler execu\;ão as 01'· tos, e lhe pl'di aquellas forças que vi erão necl'ssarias;
dens de ç l-rei!
por esta embal'caçilo l'emeUi outra mais circumstan« Mais cn'sceu o men rer,eio quando vejo que, reu- ciada, . e espero, pois, finda ti' investiçação militar, a que
nindo ~m si o ex-governador o poder, só reservado a mandeI proceder por testemunhas aos mesmo. corpos
,"ossa agestadc e a el-rei, puultca promoções subre rebeldes, dar uma exacta e mais comprovada nal ração de
promoções, confere postos de coroneis. a pabanós,
tod os os factos.
manda lavTar um distico nas bandeiras do regimento de
«( E' necessario que a verdade sejl1 inseparavgl do hoartilharia, cúmo tudo consta das cópias que junta~ ofTe-, mem, quanto mais de um subdito para com o seu supereço a Vossa Mageslade.
nor; devem desappa)'ecer prevenções: este o caracter
« Todos estes, e muitos outros factos, me filzião agon- constitucional, e te o caracter do homem de bem; semrar runestos acontecimentos, que se. vierão a realizar, pre o tive e conservarei: das minhas expressões a guia é
quando, depois qlle recebi no dia 15 a carta régia de 9 de aqtfella.
Dezembro e omcio ua mesma data do ministro secretario
«( I'rata-se do bem da nacão, de um derer de todo o
de ESlado competente, assignado com o seu nome por ex- verda'deiro portuguez, quanto mais de um empregado pu-,
tenso, em 'que me vinha conferido o governo das armas, blico declarar os seus sentimentos, quando de os calar se
aconleceu o que consta da participacão que me fez o pro- póde seguir males funestos áquella.
curador e um dos vereadores da caliJara, qu<!ndo mandei
« Tres são os parlidos que existem nesta cidade: dos
re"islrar <:! carta; do procedimento do governo pro'Visorio, natur.aes. de Portugal o partido quasi geral é puramente
co~stallle da acta; da narração do delalhe militar, que r.onstltuclOual; e a este alguns ha, dos naturaes do paiz,
tudo igualmente levo por copia pel ante Voss~ l\Iages- que se unem; dous são os partido- que estes seguem, a
tade.
saber: os mais poderosos, jii em posses e já em empre« Maudei procede)- a um conselho de investigação so- gos de represemação, Iigalles aos togados do Rio de Jabre os crimes dos omciaes rebeldes, que ainda está por neiro, querem uma constituição, em que, climo lords
findar, e fiz com o parecer do governo provisorio da pro- figurem independentes do governo de Portugal, e po;
vincia publicar o perdão dos 5Oldados e officiaes i.nferio- isso trabalhão para a separal;ão, e e,te mOlivo por que o
res, que, tendo rugido, e com alguns daquelles á frenle, poder legislalivo de Vos a Magestade é alli atacado nos
ião caminhando pelos lugares do reconcavo, e desta papeis publlcos com o maior vilipendio.
fórma vai-se conseguindo, com a apresentação dos mes(lOS que p .la~ suas posses ou empregos nflO rJOmbrêão
mos, não se reunir maior numero dos tocados pelo ve- .com aquel.les querem Urna independencia republicana,
neno da facção a fazer um corpo respeitavcl, consl'guindo em que so figurem os naluraes- do paiz; têm-se chocadli
livrar os pacificos habitantes da pilhagem de taes re· ambos estes panidos até aqui, lendo sido o resultado
beldes.
favol'a\'el ao primeiro constltncional; porém agora jul« Dei mais outras providencias, bem como a de fazer ganclo-se ofTendidos ambos os corpos por ser nota'do o
suslentar os eITeitos das promoções feitas pelo ex-gover- geral amt:ricano por fraco e rebelde, trabalhão a reunir-se;
nador, e de maudar fornecer de pão e etape, PI'ovisoria- ~ se o conseguem, como é de espérar, é necessario
mente, os valorosos e fieis soldados do esquadrão dd ca- 101'(;a para o rebater, e por isso qu'anta maior bl'evidade
"aliaria, que, intrepidos, se reunirão aos corpos dos bata- houver em prestar novas providencias, e virem mais forlhões; "C consen'o os outros corpos rebeldes desarmãdos ças, maior será o resultado ao bem da nação e dos do
até a decisão de el-rei.
partido constitucional, que aliás será sacrificado.
cert~nco a Vossa Mage tade que lodo aquelle, quer
« Constando aos commanrlanles dos corpos que, por
ordem do governo provisorio da provincia, se mandava natural oe Porlugal, quer do Brasil, que fór verdadeiro
proceder a um summario particular pelo juizo do crime, const!tuc!onul ha de .apoiar. esta minha declaração, e ser
afim de se vir no conhecimento de quem primeiro prin- o pnmCl/'o em s,e unll' a lDlm, em requerer a Vossa Macipiou O fogú (recurso t.. lvez auoptado para vh se, contra gestade e ii el-rel forças da Europa para conservar o Braa evidencia do facto, se colorêa o allentado das tropas do sil, castigo nos I'acciosos para não infestarem os bons:
paiz), me enviárão um protesto para eu remelter ao go- COIll esta medida a ar\'01'e da constiluicão dará os seus
•
verno pl'ol'isorio, para este o fazer juntar ao summariQ, frutos nos lres reinos unidos.
« Os céos felicitem os trabalhos de Vossa Afagestade.
o que assim obrei, recebendo oflicio da -sua recepção,
como consta das éopias, que igualtpente levo á presença Babia, 7 de Março de 1822.-Ignacio Luiz Madeira de
!\'lello. I)
de Vosssa Magestade. « No furor dos ataques se não podem evil!lr alguns
acontecimento ; não ha ouvidos para a moOer~ção: lIlui- Relaç-üb dos officiues pI'omovidos pelo Exm. brigadei1·o.
tos dos soldados dos uatalhões e cavallaria,' desesperados
governador interino das armas de~ta provincia.
mais do fogo, que das cnsas de muitos particulares se llles
fazi, (até Iie um convento de freiras da Lapa), do qne
,( Manoel Gomes Barreto, capitão da ler>ião de caçadoanombárão
algumas daqueJlas . res desta cidade, nomeado ajudanle de ordens do dilo gomesmo do da tropa faCCiosa,
I
•
(l

/
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Capellão Manoel Fclix de Souza Pilt~.
aggregado João Ignacio da Costa Brito,
« "edOl'Ía geral da Ballia, i· de Março de 1822.-AnLonio Salusliano Ferreira do,; SanLos, 1° omcial da vedoria.
« Eslá conforme. -José Rotelho de Araujo. II

vel'l1ador, ficahdo addido ao estado-maior do exercito por
uurneacão de 3 de Fevereiro do cOl'rente.
(l Jofto
nibeiro Neves, capitão de artilharia addido ao
estado-maior do exercilo, ~mpl'egildo às ordens do conímandante da força armada de lena, promovido ao posto
desargento-múr de artilharia, addirio ao mesmo estado·
maior, e ajudante de ordens do dito governo por IH,meação de 6 de Fevereiro do corrente, interinamente, por
depender da approvação de Sua Magestade.
Llento da França PinLo de Oliveira, coronel de cavallada, e ajudanLo das ordens do iospector dá mesma arma
e tropas ligeiras, nomeado interinamente inspector e instructor das sobrediLas armas da 'I' e 2" linha, por nomeacão de ia do dilo mez e anno.
João Ladisláo de Figueiredo e MelJo, promovido ao
posto de coronel aggreglldo a um dos rilgimentos da
2- linha desLa cidade, que escolher, por Ilomeacão de 10
do dito mez e anno.
•
(l João
da Silva e Oliveira. Idem por nomeação da
mesma data
« Vicente Pinheiro de Lemos, capitão de artilharia reformado, nomeado ajudanLe do inspector do Lrem nacioual e I'eal POI' vortaria de 13 do dilo mez e anno.
(l n.
Bamabé de Uzeda' e Luna, capitão reformado do
, :I." regimenlo de linha, nomeado inspector da casa das ar·
mas e do passeio publico por portaria de 13 do diLo.
(l Joaquim
Antonio da Silva, sargento-mór do real
corpo de artilheiros milicianos do Principe Real, nomeado
sargento·mór de artilharia de linha e com mandante da
l"ortaleza de Santo Antonio da Barra por portaria de 15
do dilo. >I

« Srndo tão relevantes os serviços prestados pelo r-egimento de arLilharia de linha de. La cidl!de uo semp'"e indelevel dia 10"de Fevereiro, de que hoje se commemora
gloriosamente () primeiro anniversario em que o gigantesco esfol'co e inabahwel denodo de seus benemeritos
officiaes e soldados, arroslandó os maiores perigos, supplantou nesta prol"incia o rn'spolismo, dan,lo o primeiro
liberal impulso á regenerac;ão politica elo continenle brasilico, e r.umprindo-me ora fazer justiça no lugar que te·
nho a honra de occupar nesta mesma provincia pela letra
da lei e generosidade de seus ilIuslres habitantes, ordeno
que_todas as praças de officiaes,'de que se compunha
aquelle distincto regimenLo no referido dia, tenhão a gra·
duação do posto immedialo ao em que eslão servindo, e
que oulrosim sejão as suas bandeiras ornadas à custa do
meu soldo, COIU uma legendu em letras de onro, dictada
por seus dignos om"iaes, que sirva de galardoar o heroismo de tamanho feito, e pela l1em l"undada esperança
cle que.as sobredilas determinações merer:créÍõ sem duvida
a confirmação de S. 1\1. o Sr. rei D. João Vl, se lhes darú
desde já inteiro cumprimenLo, sentlo esta ao mesmo fim
publicada Da ordem do dia e regisl!adá onde conl·iel'. Bahia, 10 de Fevereiro de l822.-Manoel Pedro de Freitas
Guimarães.
(I EsLá conforme.-José Botelho de Araujo. II

arpeiaes do regimento de al'lilhm';a de linha pJ'omovidos

« Ordem do dia.-Nada ha para mim mais penoso do que

« Tenente·coronel I,'raucisco de Paula de Miranda
Chal'cl!.
(l Tonenle-co"onel Bernardino Alvaro cIe Araujo.
(l Major ,José Eloy Pessoa da Silva.
(l Major João Hibeiro Neves, addido ao estado· m,tior.
« capitão Euzebio Gomes Barreil'Os.
u Capitão 19naeio Ferreira Souto Barreto Falcão.
(( capitão Luiz Lopes ViIlas-Boas.
(t Capitão Ignaeio Corrêa de Vnsconcellos.
(( Capitão Luiz Corrêa de loréles.
(l Capitão Manoel de S. Boaventura Ferraz.
(l Capitão Joaquim José YelJoso_
II Capitão Joaquim José I\odrigues.
« Capitão Joaquim Sal)'ro da Cuuha.
(( Capitão Francisco José de Oliveira commaudante da
'
ualaria da Ribeira.
(( Capitão qual'tel-mestre Francisco Simões, o uovo.
« l° tenente José Osorio da Foneeca de Pilla Leitão.
« l° tenente Lniz Antonio Lisboa Pereira da Cunba,
(( i· tenento Manoel Joaquim dos Sahlos.
(( 1°. tllilente Cypri~uo Justino Cerqueira.
(l Ajudante Antomo José
de Souza Almeida e Aragão.
« 1° tenente José Localelli de :\1enezes Oorea.
CI 1° tenente José Ignacio de Mello.
(r iO lenente l\Illnoel Cardoso Tavares.
(( l' tenente l\Ianoel Fernandes Ponce Souto Maior,
« Cirurgião-mór Chrislovão Pessoa da Silva.
(( Cirurgião-mór aggregado Francisco Rodri"ues lXuues.
(( Cirurgião-mór aggregado Manoel Anu{lo Coutinho
Earata.
.
(I Seeretario José Moreira da Silva,
(( 2° tenente Gregorio dos Sautos Nogueim.
(( 2° Antonio Pedro de Alcantara.
« 2° tenente Jo~é Francisco Soares.
(t 2° tenente Antonio Marcellino d:íCosla Dorea.
« 2° tenente Manoel Joaquim Navier.
(: 2° tenente Joaquim I'rocopio Pinto Chichorro da
Gama.
(( 2° lenente Manoel Francisco da Sitl'a Freire.

pêrão a hostilidade, e fui preciso recorrer ás armas para con·
Eervarmos a nossa antiguidade e a ordem estabeleCida. E' trisLe
a gloria que se alcança nas guerras civis; porém não éjuslo
que se entreguem ao silencio os serviços daquelles que arriscão
a sua vida para sustentar o systema constitucional.
- cc Eu julgo, portanto, do meu dever publicar o exemplar
comportamento das tropas que commandei, e significar-lhes a
minha satisfação pelo seu valor e humanidade. O batalhão
n. 1~ patenteou no fogo aq'Jelle mesmo brio de que tantas ve·
zes fui testemunha na guerra peninsular, e á vista do seu honroso comportameoto,· não pude deixar de recordar-me da sua
antiga gloria.
•
« O ~r. teuente-col"Ooel Francisco José Pereira deve convencer·se de que os seus serviços são da maior importancia, que
eu considero um dever agradecer.lh'os, e elle cj.ará aos seus
honrados oflic!aes, officiaes infp.riores e soldados, os meus agradecimentos.
cc A legião constitucional lusilaoa, patenteando uma coragem
6 firmeza digna de todo o louvor, tornou-se nesta occasião recommendavel pela sua cooducta marcial, e·mostrou quanto a
sua denomioação lhe convem, fa~ndo vêr que os descenden·
t!Js dos aotigos lusitanos são dignos de tal nome, e que a patria
tem nella um firme apoio ao s}"stema que abraçára.
cc Eu faltaria ao meu dever se deixasse de declarar a minha
satisfação pela heroica conducta do llIm, Sr. coronel João de
Gouvea Osorio, commandante deste corpo, e dos mesmos sentimentos estou possuidD relativamente aos Srs tenentes-corooeis Viclorino José de Almeida Serrão e Joaquim Antonio de
Alm~ida, commandallte dos hatalhões, os quaes darão da minlla parte os meus agradeCimentos a todos os officiaes, ofliciaes
ioferiores e·soldados dos seus .'espectivos corpos.
« E' tambem para mim mui recommenrJavel a boa maneira.
por que se houve o capitão Antonio José da Silva Leão, commandante de artilllaria da legião coo titucionallusit~na, no ser.
viço de que fui encarregado, e elle dará os meus agradecimentos aos 2" tenentes Carvalho e Oliveira pela sua bra\'ura, e
a todos os mais iodlviduos do mesmo..corpo.
« Eu deixari<t de ser justo se Dão expressasse a minha satisfação pelos distioctos serviços do capit.ão José Feliciano da
Silva Costa, comm3ndunte dos engenheiro da legião constitucíooallo itana; eu lhe agradeço a cooperação que me tem pres..
lado e perfeito comprimento do quanto lhe confiei, e igualmente
ao capitão do mesmo corpo Joaquim José de Groot P"mho.
A caval1aTia é di~na de inveja de seu paiz pela sua fidelidade,
econstancia no meIO de uma convulsão polttica de tal ordem.
« O lIlm. Sr. coronel Francisco de Paula de Oliveira.deve
receber os meuS agradecimentos pela disciplina que tem feitc,

(l
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C~pell;io

« Quartel-geueral da Bahia, 22 do Fevereiro de 1822.

ter de fazer sobre os desastrosos acontecimentos do dia 19;
ás graduaçOes dos postos immediatos por portaria de os
esforços que cu fiz para sustentar o socego publico são uma
10 de Fevereiro de 1822.
prova assás clara desta verdade; entretanto os facciosos rom-
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obsen-nt' no seu corpo, turoando-o capaz de prestar tão assignalados erviços a :ua paLria, e ('lIe fura constar ao Sr. major
Sanl,l Barbara, t! a todos os seus lieis c i1tu~tres companheiros
d:e 'anuas, quc cu sei faz('r-Ihes a justiça devida Pur esta occasião devo fuzer os bens merecidos elogios ao SI', major Juão
Nepomuccno, que, e§.tando I efol'mariu, se reunio ao corp<.' de
cavallaria para ser ulil a sua patria.
« 'Não devo deixar de publicar que o llIm. Sr. coronel do
corpo de engenheirf)s Sah'ador José tllaciel se me apresentou,
c fui ('mr' egado no meu e tado-maior. Seria preciso nomear
cada u 'ficihl para fazer a devida justiça; porém eu lhes rogo
de ficarem persuadidos de que muito sei apreciaI' os eus serviços, e que eu farei presente â Sua Magestade quanto são relevantes, não 'só pelo valor com que repeli irão os aLaques, mas
pela moderaçào e humanidadli qu~ fizerào conservar aos seus
soldados para com os pri ioneiros.
{( E' mui recommendavel a guarda da legião de caçadores,
que se achava no arsenal, commandaaa pelo tenente Baptbta,
e a guarda da casa do commercio e da misericordia, as quaes
mui honrosa e fielmeí"illl conservárão os seus postos. São l1Iui
dignos de louvor O capitão do 10 regimento José Maria Falcão,
o alferes da legião de caçadores tlJaooel José de Carvalho, os
quaes, não só não tivtrão parte no levantamento dos seu· corpos,- mas até se apresentarão a mim para serem empregados.
« Tenho a maior satisf~ção em ter viEtO que os commanrlantps de alguns navios mercantes de embarcarão com as suas lripolações para u tentar a causa publica, e que muitos individuas do rl'gimentos de milicias se portarão com muito zelo.
« Nomeio de tão desgraçados sllc('essos resta·me a cÔnsolação de poder dizer que ninguem foi olfendido senão no calor
dos combates, que se tem tralado o. feridos com todo o cui·
dado, e que no meio na;; de graças reinou s~DJpre o amor da
humanidade.-Ignacio Luiz Madeira de 1>lello, brigadeiro governador das aI mas.
«( Esta conforme.-José Botelho de Araujo. »

d II entreter o fogo de f~,zil para os fazer retirar para o forte,
em cujas proximidade linlliJo t.opa e duas peças: pai ém
cumo do TI em se fazia sobre a nos,a tropa um vivo fogo de
musquetaria e artilharia, e o tencnte-coronel não podia su tental'-se naquel1~ ponto, sendo batido pelu flanco, e podendo ser
obr'tgado a manobrar pela f'eute, manduu avançar a peça que
tinha protegido os primeiros movimeotos, e Tez fogo sobre as
tropas que estavão estabelecidas no Trem; atacou-as e con eguio desaloja·las, tomando tres peças com que fizerão um vivo
fogo.
«( Continuou por mais algum tempo o fogo de fuzil pelo lado
do passeio, até que se conseguio faze retirar ao furte todos os
levantados. Como se tinl1ão rtJfl1pido as hostilidades em desprezo de uma soleOlne convenção, assigoada uma hora antes,
vi que o dever de conservar o que a nação e eI-rei me confiara,
e as tropas conslitucionaes do meu com mando, es\ava ligauo
com o dever de procurar a nossa segurança; eu procurei, portanto, o modo ue poder l'epellir quaesquer ataques e ourar
energicamente.
'
« Para este fim mandei ao coronel João de Gouvea Osorio
que pazesse em movimento a legião con:,tituci:Jnallusitana, para
podermos obslar a quae.quer lentativas que podessem emlJrehender-se contr'a nós. Consequentemente marchou para a Piedade o 10 batalhão, commandadll pelo seu tenente-coronel Joaquim ue Almeida, a quem foi determinado que não ataca e senão a quem o atacasse; a mesma ordem tmha recebido o tenente-coronel Pereira antes de SH atacado o hatalhão 12. Mandei reunir a at Lilharia; po<lia ser necesssaria: reforçarilo-se
as guamições dos forte do Barbalbo e Santo Antonio, coufiando
esta posições ao capitão Leão, com mandante da artilharra da
legião constitucional lusitana.
« Pouco depois de chegar o 10 batalhão foi-me participado
que a legiãO de caçadores tinha sahido do seu quarte , e que
no call1pO da Pai vara atacara o corpo de cavallaria, que vinha
marchando, em consequencia das minhas ordens, com uma
companhia da tegião con titucionaIllIsitana.
« Nest1\ occa ião foi ferido o capitão Pereira, da cavallaria.
«( IIIms. e Exms. Srs.-TeLdo-me VV. EExs. mostrado os
desejos de verem uma narração circumsl~nciada dos aCQnteci- til andei logo o 10 batalhão ao campo da PaI vara, e quando chementos militares, que têm tido lugar nesta cidade, TI. EExs. gou ao quartel da legião de caçadores, uma porção dP-lIa, que
poderáõ ver na presente panicipação uma descripção liel do ahi estava encerrada, fpz um fooo mui vivo sobre e11e. O teque aconteceu.
.
nente-coronei mandou ao quarteio tenente Silvu, do mesmo
« Na noite do dia 17 os corpos desta cidade destacarão dos batalhão, para propOr que se acabassem as hoslilidades, conseus quarleis piquetes com sentinellas avançadas, que conser- forme cu lhe o, denára; porém esta moderação foi inulil : os
varão até pela manhã. A's 3 boras da tarde do dia 18 sahirão r.açadores continuarão a fazer fogo e insultárão o tenente Silva,
do forte de S. Pedro e quartJJI da legião de ca~adores grandes querendo até mata-lo.
« O tenente,col:ond via-se na precisão de atacar o quartel, o
piquetes, que se po tarão em todas as ruas das immediações do
quartel do batalhão n. 12, e destacarão as suas seminellas alé qual foi tomaJo, oIprisionando-se os que não poderão escaquasi a porta deste quartel, impedindo a pass~gem, mesmo a par-se. Nesta operação, que foi executada eom muito valor, foi
alguns officiaes do batalhão, que morão além do lugar que ellàs ferido gravemente o calJitão Antonio Caldas, e contuso o capitão
occupavão.
Aragão.
« Ao mesmo tempo que isto acontecia, no quartel da legião
( Isto obrigou-me a mandar destacar do bataihão alguns piquetes e postar sentinellas avançadas; e qll.ando se esta vão teve participação o tenente-coronel Almeida que as avançadas
postando atirarão os piquetes- pertencentes ao forte de S. Pe- do 1o regimento estavão ja fazendo fogo sobre uma avançada
dro alguns tiros sobre ellas, a que responderão dous soldados do 20 batalhão, que estava na emuoccadura da calçada da
dos nossos' com dOlls tiros; neste telOpo chegava o tenente-co- Palma. Mandou 101;0 uma companhia a sor.eurrer a avençada,
ronel Pereira, que andava collocando os piquetes, e embaraçou e como u fogo se continuasse mui fortemente mandou todo o
batalhão.
a continuação do fogo.
« O '10 regimento foi-se reLirando na direcção do seu quar« Todo e.te comportamento das trupas dv forte de S. Pedro
tel,
fazendo. porém, um vivo fogo, e o batalhão o seguio até a
me pareceu um principio de hostilidades, e então mandei o capitão do corpo de engenheiros José Feliciano da Silva Costa porta do mesmo edificio, onde o regimento se fez forte, feparticipar a VV. EExs. o que tinha succedido nos postos avan- chondo o cance11ão, e então entreteve de toda o parte um fogo
çados, e protestar, em nieu- nome, que eu não licava responsa- desesperado. Isto obrigou a ~tacar o quartel, que foi levado,
vel por qualquer accidente ,unesto que tivesse lugar, e que es- fazendo-se dentro uma obslinada resislencia.
«( Ainda depois de tomado o quartel houverão soldados, que,
tava disposto a repellir pela força quem atacasse as tropas do
escondidos debaixo das tarimbas fizerão fogo sobre quem enmeu commando.
« O mesmo capitão me entregou o officio em que VV. EExs.. trava. Uma parte do r.·gimento fugia e o resto roi aprisionado:
me convidárão, e aos meus omciaes. para fazermOs parte da VV. EExs. provavelmente souberão ja que este regimento sa<Jssembléa, que ia deliberar sobre a questão do governo das ar- hio do quartel na manhã do dia 19, e marchou até ao campo da.
mas. Eu fui reunir-me á assembléa, aínda de dia, com alguns Pai vara. Dahi marchou uma parte para o forte de S. Pedro e a
dos meus omciaes, e qua~i as :, boras da manhã retirei· me, outra para o quartel, e foi a que atacou ao ;lo hatalhão.
« Em todos estes choques conservárão os soldados a maior
com o prazer de ter cedido da minha autoridar:le a bem da
tranquillidade, e lentãO'ordenei ao tenente-coronel Pereira que moderação, o que faz muita honra ao coronel Osorio, que ahi
fizesse tirar os POStoS avançados logo que assim livessem obrado se achou, como aos commandantes e mais omciaes de todos os
os que tinha fronteiros.
corpos, e a porfia cuidarão com o maior desvelo lm fazer con«( A's 6 horas e meia da manhã ouvia o tenente-coronel tiros duzir os felidos para os húspilaes. Depois que não tive mais
de fuz:I para o lado da rua de João Pereira; formou o bata- a receia r dentro da cidade, r'euni a~ forças na Piedade, e manlhão, e a este tempo chegou um cabo de esquadra do piquete, dei de tarde intimar. ao forte que se renJesse, a que se me resque estava no campo da Piedade, a'participar que as (,vançadas pondeu mui contusa mente. Então determinei-me a bloquear o
do regimento de artilharia tinhão rompido o fogo, e que muita forte no dia segutnte, e ordenei ao capitão Costa, eommandante
tropa marchava pela rua de João Pereira, com peças de arti- de engenheiros da legião constitucional lusitana, que fizesse os
lharia.
preparativos para esse fim.
« O tenente-coronel Pereira avanço:.t logo para o cam po da
« Na manhã do dia ;lO tornei a intimar-lhe que se rendesse.
Piedade, com parte do batalhão e uma peca. A' sabida do escrevendo para este fim ao brigadeiro JlrIanoel Pedro de Fn·iquartd OUVIO atirar dous tiros de peça, e quando chegou ii Pie- tas Guimarães, dizendo-lhe que respondesse dentro de duas
dade atirarão Q terceiro tiro com metralha e alguns de "tTlosque- horas, o qual respondeu. ao tenente Doutel, que fOra o mensataria. l\fandou dar uma descarga, carregou os facciosos com a geiro, que não _era po::slvel dar a resposta com a br,:vldade
bayoneta, ganhou duas peças de artilharia postadas defronte exigidâ, e que a elle é que competia marcar o tempo para a
da igreja do Rosario e convento das :\fercê.; ahi fez alto, man- resposta.
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cc Sabendo d"l tarde que, pelo lano do campo de. S. Pedro,
se ía evadindo a guarnição no fortp, com armas, VI que a mInha mOlleração e a suspensão de hostilidade que eu·tinba praticado durante a manhã, e na tarde e nOite antecedentc', n~o
el'a bastante para obl igar a ~uarnição a obr;\r :-o~o eu lIH~.i ntimei ; e mandei ao 2" batalhão da legião con~tIluC1onl!l lus}tana
que marchasse pela estrada das Brotas, em dlr.ecção ao sl.lI? do
Bom Gosto, pora evilar que continuassp a fugir a guarmçao, e
para evitar qlfe alguma grande porção della podesse manobrar
sobre as nossas posições,
. ,
cc Quando
batalhão tinha chegado ao meio do camInho receheu a guarda avançada uma descarga, que lhe atirou uma
partida de tropa qu·' sahira'do fOI:te, da yual resnllou a m!ll:te
de um soldado do batalhão, e hcou ferido um de cavallafla.
O batalhão cam'gou sobre a·pa.l'tida, que põz ~m desordem, e.
depois conseguio aPrisionar nHlJ_tos soldados dlpersos: Quando
o batalhão chegou a sua poslçao conheccu que o fOl te esta va
abandonado.
cc A' noite veio o commandante do reginwnto de artilharia
Bernardino Alves dI' AraUJO couvencionar comigo sobre a ?:Ja
rendição, e na manhã seguinte occupárão o forte as tropas do
meu commando. não ~e encontrando dentro senão o bngadl'lro
lI~anoel Pedro, o capitão do regimento de artilharia, o capitão
J~nacio COl'rêa, um quartel-mestre e alguns cadetes.
o cc DUI'ante a tarde do dia 19 e no dia 20 fez-se fogo por algumas veil's sobre os nossos postos e sentioellas avançadas, e
até pes oas Illal Intencionadas atil ál'ão por dlfferentes vezes. de
dcmlro de al"umas casas obre a lropa ou officiaps que transltavão pelas I~as. Taes são os acontecimentos militares que tive:
Ião lugar nesta cidade, nos (juaes eu não fiz senão o que fui
absolutamente necessario para se defenderem as trClpas do meu
eommando, não sermos envolVidos e evitar os males que daqUI
ses guidão.
.
'
cc De.os guarde!1 VV. IiExs. Q.!1artel~general. da. BalHa, 25 .~e
Fevereiro de 1822.-mms. e EX01S. 81'S. preSidente e mais
membros da junta provisoria do governo da Bahia. (Assignado)
-Ignc1cio Luiz Madeira de i\Iello, bl'lgadelro governador das
armlll'.
.
« Está conforme.-Joaquim José de Groot Pombo, capltãoengenheiro ás ,ordens do general de Pern-ambuco. II

°

cc fgnacio Luiz Madeira de Mello, brigadeiro efIeetiv'l dos

ex~rcitos

nacionaes e reaes, e governador das armas desta provincia por S. 1\1. o Sr. D. João VI, etc.
« Querendo dar um publico testemunho de humanidade a
todos os nossos irmãos de armas, que, pelo infau .Lo succcsso
do desastroso dia 19 do corrente, se achão alI entes dos Sl'US
respectivos corpos, é no mais s!!grado devei' da mi~ba son ibilinade declaraI' perdão rios cnmes de desobedtenclU e deserção a todos os individuos das graduações de sargc!'!tos até soldados, inclusi\'amente dos corpos da la e 2a lInha, que se
achão ioeur'os por se haverem infeliz e incou ider~dame~te
precipitado nelles, apresent8Jldo~se nos seu respectn'os regImento deutro do prazo de 15 dia!', contados da data deste, os
que residirem dentro da cidade e seu lermo, e de 30 os que Yagarem pela província.
. .
cc E' outrosim da minba maior obrigação r 'commendar e declaraI' a todos os paisanos, qU\l pegárão em armas da nação
naquelle dia, as devem re tiluir no prazo assignado, ficando
igualmente livres e perdoados, debaixo da pena de que, não o
fazendo, se procederá contra eHes, na con formidílde da lei' a
e to respeito.
c( E para que chegue á nolicid de todos, este se publicará a
som de caixas pelas ruas e praços publicas desta cidade. Faustino José E trella o fez na Bahia em 25 de l'evereiro de 182~.
José Botelho de Araujo, official·maiol' da secretaria, do governo das armas, o fiz escrever.
cc Está conforme.-Joaquim José de Groot Pombo, capitãoengenheiro ás ordens do general de Pernambuco. »
(C Sendo necessario prevenir qualquer despoza. que e possa
fazer com os officiaes de proximo promov itlos pelo Sr. briga
dciro goveruador interino das armas, ordeno que para todos os
ditos promovidos. lanto na effecuvidllde de postos, como em
graduaçõE;, fiquem per ora suspensos, e sem effeilo os seus
vencimentos e eKercicios, até a ultima decisão de Sua Maae tade, a quem <crá presente todo este negocio. para o que mandará Vo sa Mercê pôr as competentes no la á margem dos assentos de 'bada um dos ditos ol'üciaes assim promovidos e graduados.
« Quartel-general da Bahia, 26 de Fevereiro de 1822.-Ignaeio Luiz Madeira de Mello, brigadeiro governador da armas.
-SI'. vedol"-geral das tropas,
cc Es.lá eonforme.-José Botelho de Ara~jo. »

« Attepdendo a que muito convem simplificar o expediente
de administração e tlisciplina militar, por ser esla simplificação
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mui precisa para a boa ordem. ao mesmo tempo que tem toda
a analogia com á simplici[lad~ do system I con titu~ional, determino que até a decisão de Sua :-'Jagestade fique pertencendo
a este governo da- armas a inspecçã'. das tropas da pruvincia,
ficando ás minhas q)'dens os omciaes empregados nesl.~ serviço
para serem occuparlos como ftir eonveni~nte, de\'endo dirigir-me os commandanles dos corpos toda a correspondencia relativa á inspeCção.
'
.
« Quartel-genoral da Bahia. 26 de Fevereiro.de 1822.-lgnacio Luiz Madeira de !lIello. brigadeiro governador das armas.
f( Está conformo.-José Botelho de Araujo. »)
cc I1Im. e Exm. r.-'-\' junta provisoria do governo accusa
a recepção do officio de V. Ex. de ~ do corrente, que incluia
o requerimento do protesto dos commaodantes dos COl'pOS de
Porlugal aqui dedacados, e do de cavDllarla da legião de caça..
dores; e participa a V. Ex. que, em conformidade do mesmo
omcio, tem o(uenado ao Dr. jUiz de fóra do crime que o dito
requerimento se incorpore aos autos du summario -a que está
procedendo acerca dos acontecimento do dia 19 e seguintes,
pa sando o fscrivão respectj,'o de assim se haver cumprido a
competente certidão, que será transmittida 1 V. Ex, logo que
esla junta a receba.
cc Deos guarde a V. Ex. Palaeio do governo da Babia, 4 de
Março de 1822.-JIlm. e fim. Sr. brigadeiro governador· das
armas de ta provineia.-Francisco Vicente Vianna, presidente.
-Francisco Carneiro de Campos. secretario.-Francisco Elesbão Pires de Carv.lIho (' Albuquerque.-:\Ianoellgnacio da Cunha e :.IJenezes.-Jo~é Cardoso Pereira de Jl.Iello.-Antonio da
Silvâ Telles.
_
(C Está conforme.-José Botelho de Araujo. »
c( lIIms. e Exms. Srs.-Constando aos commandanles dos
corpos de Portugal aqUI destacado>, e ao commandante da cavalIaria da legião de caçadores, que VV. EExs. têm encarregado o Dr. juiz de fóra do crime de proceder a um wl1lmario
sobre os aconfeci01entos do dia 19 e subsequente, dirigirão-me
o requerimento incluso, em que prote3tão conlra o l'esultado
do dito summario na parte que lhes fór prejucial, por laborar
o mesmo em nulJidade e suspeição de ministro, e me pedem
que eu depreque a VV. EExs. q1le mandem incorporar o
mesmo requerimento aos autos do dito summario, pa.sando o
competente escriYão certirlão de assim ter praticado.
c( Rogo, portanto, a VV. EExs. de mandarem que o Dr. juiz
de f6ra do crime faça incorporar o mesmo requerimento incluso aos autos do summario a que VV. EEx~. mand:irão proceder o dilo JUIz do erime, passando o respectivo escrivão a
cl)rtidão de a~sim o ter feito, a qual me será remetlida para o
poder fazer constar aos dilos commandantes.
cc Ocos guarde a VV. EExs. Quartel-general da BaiIia, 2 de
Mar~o de 1822.-fIlms.. e Exms. Srs. plesitlente e mais membros da junta provisional do governo da Bahi~.-Jgnl1cio Luiz
I\IadeiTa de lIIel\o.
cc Est<i confm·me.-Joaquim José de Groot Pombo, capiliíoe.ngenhciro as ordens do general de Pernambuco. »
p

(( 111m. e Exm. Sr.-Sendo Ião publico, como sedieioso, o
rompimento da hoslilidade feito pelas tropas do regimento
de artilharia, 1° de infanlaria e legião de caçadures a que se
aggregnrãu muitos miliciano naturaes do paiz e pai-anos, principiando por piquetes c senlinellas avançada a atacar alguns
eu~opeu-, c fazendo fogo sobre alguns piquetes das tropas que
temos a Honra de com mandaI', os quaes V. ,Ex. tinha mandado
e tabelece!' em consequencia di,quelle IOno comportamento; e
não podendo portanto, admillir questão que da parte daquelles
corpos e principiou o fo·o cuntra O" nos<os, que lranquillos
se con cn'a,'ão para manutenção da urdem • rebalerem os insultos com. que fosse~ a\acado ;. agora nos chega.a lIoticia que
a EKma. Junta prov150na du ".,verIJo desta prOVlnçla expedio
uma portaria ao Dr. juiz de fóra do crime, afim de proceder a
um summario por testemunhas. que bem \,IJe parecesse, para
se vir no conheCimento de quem rorilo os primeiros que rompêl'ão o fogo, que deu impulso aos ub equentes eslJ ~gos no
drsastro os acontecimentos, que enlutárão esla cidade nos dias
19 e 20 do correnle.
cc Quando. EXl1l. Sr., "êmos que de um fdCtO por tojo tão
conhecido, e atê desclipto em folhR publicas, vai a sua veracidade dependei' lIe 11m ~umlllario de averiguação particular,
sem numero de test~munha5, e estas ao arbitrio de UIlI tal juiz
informante, não deixa de vir ás nossas lembranças que o espirito da facção possa iutluir muilo lIesse acto, principalmente
quando os f~cciosos pretendem colorear o seu sedicioso procedimento, maculando as no.•as tropRS, como as primeir as no
rompimento do rogo, vindo, portanto, e se meio, que parece
lembrad.o a bem de conhecimento mai authenlico da verdade,
~ ser o mais ap~o para esta ser sullocada, ou quandt) menos fazer lJalançar a realidade do faclo, como passamos a demonstrar.

I
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« Ninglll~m ignora, e até' consta pelas portarias da Exma.
" IIIm, e Exm: Sr.-A jnnta fJroviforia desla provincia
junta do governo, pela acta da sessão, que· esta (por causa das envia a V. Ex. o auto illc1uso do exame a que se havia
objecções suscitadas contra a execução da carta l'I~gla, por onde mandado proceder cm consoqnencia do oflieio de V. Ex.
foi V. Ex. nomeado para general das armas desta provincial
fez vil' a sua presença a camara, as corporações desta cidade, de 26 do Fevoreiro prdel'ilo, para se conhecer so as
além de outras pessoas, e .endo por todos rQconhecida pot· legal portas da casa nde morava o brigadeiro lanoe! Pedro
a mesma carta rligia, re tando por consequcncia o fazer-se 1'0- elo FI'eitas Gllimal'ães linhão sido arrombadas por soldaoistl~r, o cm seu cumprimento ficar V. Ex. empo>sado no go- dos do batalhão n. !l2, como se lhes attribuia, o que, il
~erno oas aI'llUS, assim não aconteceu; antes, a( parccendo cm vista do mesmo auto. se deduz ser falso.
questão o' objectos que impedi~o a ell'ecliva execução daquella,
l( Ocos guardo a V. Ex. Palado do govel'l1o da Balda,
foi o mcemo Dr. juiz de róra do crime, ljue então servia de pre- Ó de ~Iarço de 1.822.-1IIm. e Exm. Sr. brigadeiro goversidente da camara, o primeiro que o!l'ereccu duas duyidas para
obstar ao seu cumprimento, fundando a primeira (a que cha- uador das llrmas.-Frallcisco Viceute Vianna, presidente.
mou de direito) em so não acbar na mesma carta, como era -Francisco Cal'Oeilo de Campos, secretario, -Francisco
ordenado no regimento dos governadoras ~as armas do 10 de Elasbão Pires de Carvalho o Albuquerque,-1\lanoel IgnaJunho de 167~, ljuando, a nsta do § 1 do dito regimento, se vê cio da Cunha e 1\lenezes.-José Cardoso Pereira de 1\lello.
que é muito mal applicada a duvida, porquanto, quand,) no -/\ ntonio da Silva Télles. »
mesmo paragrapbo se exigu este registro, na fórma dr, estylo é
só das patentes. mas não de uma carta particular de el'rei,
Cópia tio exame.
como a de V. Ex., pela qual o me,mo Senhor houvc pOr bem
de o encarregar do governo das armas. pois que, sendo e3ta (echada e positivamcnte dirigida a V. Ex., jamais podia admitlir
u Anno do nascimento de Nosso enhor Jesus-Christo
tal registro naquella contadoria. restanuo tão sómente, na con- de 1.822, aos 27 tio mez (lo Fevereiro do dilo anno, nesta
formitlade do mesmo Si I, o insinuar ao juiz e ofliciaes ela ca- cidade da Bilhia c rlla de .loão Pereira, em casa do hrimara aqudle diploma, pclra que Ihu venlH li noticia a sua juris· gadeiro Manoel Pedro de Freitas Guimarães, onde veio o
dicção, e depois fazê-lo trasladar nos livros da mesma camara e Dr. J'uiz de fóra do crime, comi!!o escrivão do seu cargo e
da vedoria, o que V. Ex. cumprio da sua parte e assilll o exi~,
gio, sendo impugnadu com manifesta dC'obediencia li auturi- (1 carpinteiro do concelho José Ferreira Feio, c o pedreiro
dade de el-rei.
que malldou-se chamar, Vict(1riano r.odrigues, a estes
« A segunda duvida (a que d(Dominou dc segurança 011 de deferio o jurameutó dos Santos-E\<1I1gelhos para que exautilida,le) que apresentou contra a execução da carta foi fun- minassem II dita ca, a e declarassrm us estraf{os que nella
dada em uma representação, assignada por 42~ cidadãos, que se acha vao ; e, recebido o illramento, passauelo-se a exaI'eclamavão contra a posse de Vussa Excellel1cia, alill1 de que minar a frente da rua, nenhulll e.slrugo ou al'rombanlento
esta so não eITcctua,se sem que as camaras da provincia fossem se achou, e 'estava a porla prinl'ipal e J'anellas da frento
ou vidas, e se levasse eslo negocio à presença do soberano con·
gresso; c, sendo sustentada esta opinião pelo dito ministro, fechadas, e pela parto do quintal nada so pôde ob~el'Var
"eio consequentemente a apoiar um procediment') dirigido a por ser este murado e se achar a porta do muro fechada,
infringir a ordem regular qlle o soberano congresso tem esta- e as janellas do alLo da parte do quinlal estavão ilIesas,
belecido sobre a fúnua, c quando o povo reassume o seu porler, sem oefeiLo, salvo se o tinba no baixo, que se não
ao qual é vedado oppõr-se as determinações 00 mesmo sobe- . pôde "êr.
ranu congresso e de el-rei, sendo-lhe unicamente permittido,
"Dou fé aEsim se passar, e fiz este aulo em que assigdepois da execução das mesmas dcterminações, dirigir a~ suas nou o minislro, comigo e os peritos, e o omcial de justiça
petições ás cOrtes e a el-rei, vindo de mais o dito ministro por Eugenio Ferreira dos San los. E eu lanoel Luiz da t{ocha,
essc meio dar azo a que não possa vigorar o imperio da lei, ficando a execução desta sujeita ao livre arbitrio de um punhado escrivão, o escrevi.-Bastos.-)lanoel Luiz da Rocha.de facciosos que lhe resistão.
Victorino Hodrigues de Souza.-Eugenfo Ferreira dos
« Temos, portanto, que a çlevassa summaria ou informação Santos.-José Ferreira Feis.
testemunhal tirad;l por tal ministro vem a ser suspeitosa, visto
"Está conforme.-José Botelho Araujo. I)
ter· se mostrado o mesmo ministro de systema auti-constitucional por se ter dcclarado apoiador daquelles sediciosos, comprel( Illm. e Exm. Sr. brigadeiro Ignacio Luiz Madeira de
bendidos nos casos dos §§ U e IV da Ord., liv. V, tit. VI, por
se oppôrem ao especial mandado de el·rei e livre exercício do MeUo.-Cheio da mais viva gmtidão vou á respeitavel
seu rea I pode r.
p1'esença de ·V. Ex. levar o sincero testemunho do mais
( Além de quc se esse caso primeiro. sobre que se manda profundo reconhecimento peJa tranquillillidade e socego
proceder ao snmmario, estil c0mprebendido nos da Orden,. em que as sabias resoluções de V. Ex têm poslO toda esla
liv. I, tit. 65, Si 31, e mais leis especiaes, melhor seria que, cidade, no meio das violentas COllllDoções que ii tem ha
sendo, como foi. acontecido nesta cidade, e de quc não podia
haver ignorancia, pruceuer-se cx-ofJicio a uma devassa dentro .dias agitado, e que, a nilO serem corltldas as suas funesde dous dias, na confurmidade da mesma lei; e desta fórma tas conseql1encias pela moderação de V. Ex., serião horirião depOr testemunhas que a ver.lade declarassem, sem fi('ar rorosas nos seus progressos para toda esta provincia.
ao al'bltrio do juiz o chamamento destas, cumo fiça naquelle
(( Com os mesmos sentimentos de gratidão dou li V. .Ex.
-ummario pJrticular, ondc pollcm ser chamados para testemu- as de idas graças pela benigna protecção com que forão
nhas co-réos do mesmo dellcto.
tratadas as religiosas commUllidades de freiras, sempre
( Corno, pórlantà, deste procedimento se póde seguir con- expo!>las a som'or graves damnos em crises perigosa. ,
tradicção da veruade em grave olrensa à nossa bonra e compor- quando não são defendidas por uma vigilancia Ião provitamento militar e constitucional, além dc podermos ficar argui- denle como a de V. Ex, vueiril o céo felicitar em tudo o
dos da falta de observancia da ordem que de V. Ex. recebemos
de nào atacarmos sem sermos atocados; e-sendo, portanto, !e- govemo de V. Ex. para continuarmos a gozar das prosgitimJ partes para podermos oppôr-nos, aquelles actos, que peridades da paz que elle no promelll1, e eu tor a honra
podem vil' a ser-nos prejudiciaes, e como o meio dc suspl:lição de empregar-me no Eeu ~erviço, quo muito prezo c esao juiz cm tal caso nos é vedado pela Orden., liv, lI, § UI, en- timo.
do-nos, porém, permittido o podermos protestaI' COntra a invau Deos guarde a V. Ex. muitos annos. Bilhia, 22 de
lidade tios mesmus actos, segundo se vê na nota-3-de- Feveroiro ue 1822. De V. Ex. o mais allento venerador e
baixo da letra-S-do Repertorio das Ordcn., impressão de Sl~rvo obrigadbsiulO.-José Fel'Oalldes da Silva Freire.
Coimbr;t, pago 721, assim u t'azemJs, e por via do presente por
(( Está couforme. -José Botollto de Araujo. II
nós assignado declaramos e protestamos contra o resultado de
tal summario na parte em que nos possa prejudicar.
,( llIm. e Exm. SI', brigadeiro governador das armas
« E para que o presente protesto tenha o seu devido elfeito,
rogamos e pedimos a V. Ex. que baja por bem dcpr,'car pOI' desta provincia.-A rospeitavel carta de V. Zx. de 6 do
seu aflicio il. Exm. junta provisional lIQ governo nl!sta provin- correnle, que muito me honra com expressões que eu
cia, afim de manda" incorporar este no,; autos do dito súmma- não mereço, e ql\e só são pl'Oprias da bondade de V. Ex,.
rio a quc mandou proceder, e que o escl'lvão nos dê certidão me deixa por extremo obrigado pelo aprer;o que faz da
de a ter assinl prallcado.-E receberão mercê.-João .lc Gou- milJha carta de 22 do passado, em que ingeuuamente
nla O.orio, coruncl com mandante da L. C. L.
dei a V. Ex. os devidos agmdecillJenlos pelo zelo (',()U1 que
(Seguem-se outras assignaturas.)
prulegcu os con~enlos das religIOsas em geral, e particu(( Está conforIDe.-Joaquim José de Groot Pombo, capitão- larmenle as pessoas das mesmas, quando saltirão em
engenheiro as ordens do general de Pernambuco. »
communidade para os dos c~m'entos do DeslelTo e Sole-

DAS CONSl'rTUlÇOES
elade, e no seu regresso, depois de restabelecido o socego
publico pelas sabias providencias de V. Ex.
II Se aql1ella carla, e esla mesma, podem dissipar os
falsos !loatos cspalhados no reconcavo de se lerem'tratado os templos com pouco respeito, e delapitlado ns SUHS
alfaias e preciosidndes pela tropa dos batalhões auxiliadores, póde V. Ex. mand<l-lits pnblicar prla imprensa.
E se uma verdade comprovada com o publico testemunho de uma cidade iuteira necessita de mais I'erificativos,
eu estou prompto a da· los de muito boa 10lltade por mim
e pelos respectivos porochos, e prelael os regulares, pa I'a
,que conste cum toda a evidencia a falsieladc de tão horrorosa impostura.
« Para tudo quanto fôr do serviço da patria, bem da
constitl)ição da 1Il0narchia, e particularmente de V. Ex ,
achará a miuha I'onlade promptissima na execução dos
seus estimaveis preceitos.
« Oeos guarde a pessoa de V. Ex, muitos annos, De
V. Ex. o mais aLLcnLo I'enerador e obrigadissill1o criado.
-José Fernnneles da ill'a Frcire. Balda, 7 de ~Inrço de
1822.
" Está c,lllforme.-José Bot lho de AI'aujo. I)
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res e criados.-Pedro Betlanio.-Joaquim José da Silvil
~Iuia.-Cas_as da camura, 16 de Fevcreiro de 1822.
(C Está confolme,-Joaquim José dc GrooL Pombo, capilão-engenheiro ás ordens do gcncral de Pernambuco. I)
Em sessilo de :29 de Maio de 18'22, Remetlido cí comm'ssil·)
dos negocios politicas do B;'asil) e que se ilnlJl'íma,

« Scnhor. - Em 7 do corrcI1Le dei parte a rossa Magestade dos aconLecimcntos, que havião lido lugar nesLa cidade, e das cartas que sobre ellcs ctirigil'll a el-rei: boje
lenho e, cripLo novamente a Sua Mageslade, fallando-IlL
mais especificadamente sobre o brigadeiro Manocl Pedro
de Freitas Guimarães, e sobre aS providencias, que julg0
da primeira urgencia para consel var esta partc da mOIHI!chia portugueza. Estando inLimamenLe conveneido dos
desvelos e cuidados, que Vossa MagesLade se dá pela fc"
iicidade da palria, eu me dirigil'la a Vossa ~lagesLade sobl~
tMs objeclos, ai nda quando iSlu Hão fosse do meu jJrimeiro de"er.
« Para não COII'ulllir o precioso Lell~po, que Vos. a :llagestade emprega em :eus importanles traiJalho , nanandu
nO\'amenLe todos os acontecimentos, que têm tlageJladv
li IIlm,
e Exm.. 1'. "1gnacio Luiz Madeim de ;\Iello.- esla cidade, aíLl'ahirei a atlen<;ão dc Vossa :llagestalle sóAs religiosas ursulinas de Nossa Senhora das lercês vão menle para a'luelles dons pontos.
cc Quando o brigadeiro J1anoel Pedro tomou ogoverno das
pela fórmu quc lhes é possivcl aos pés de V. Ex.• pela sua
'prelada, e esta pcla sua cOllllllllnidade, agradecer a V, Ex, armas, em consequencia de ser o m'lis graduado oJJici;!1
to~o o I.>cne~cio feito áqnclla c ao convento, 1Illlsl.runelo pelo que existia aqui, vio-se claramente qne o partido revofel,to re~e~ld,o ser ca,thol!co romano c em elefeito, por lucionario, ou independenle, reeobrára uma grande enercUJo pl'InClplO e ohngaçao nossa lica esla communidade gia, por "êr á testa da força armada um dos mais recorogando a Deos Lres vezes cada dia, no côro, pela saude nhecidos iudependentes. Forão insuHados os sold.ldo
de V. Ex. e Exma. senhora, e que lhe dê forças para aba- europeos, e deve· se á disciplina rigorosa que seus chefes
tei' os malvados qne exisLem neslaci ade, afim de lustrar lhes fizerão guardar, o ferem-se evitado grandes desorsempre a verdade da nossa sagr'ada religião, e sermos dens. Dcu o mesmo brigadeho todos os passos para fazer
em todos os tempos de V. Ex. a mais atLellta subdita e progredir o partido, assumindo até aULoridades, que 50
criáda.-Soror Bernardina ~Iaria do Coração de Jesus, su- perLencem aos grandes poderes do Estado. Fez grande
promocões. despacbando lodos os officiaes do r~gimento
periora.-Em 26 de Fe\'ereiro de 1822.
de arUfharia, e outros muitos individuOS, conhecidos desde
(I Está confol'me,-José Botelho de Araujo. I)
longo lem po por famosos independcntcs, Mandou ornar
as bandeiras do mesmo regimenLo com UlIla legenda em
« Illm. e Exm. SI', brigadeiro govemador das armas. Ictras de OLHO, que seus orficiacs escolhessem, e que seria
-Achando·nos nas ca,a da camara, como era nosso de- executada á custa do SQldo delle brigadeiro. Procurou
ver,. por seI' llOJe. dia de suas conferencias, recebemos os meius de augmentar a força aos corpos do paiz, puparticIpação do JUIZ de fóra desembargadur presidente blicando bandos para perdão de desel'lores e para o rcell\ que se achava doente, e por isso impos ibililado de cl'utamenlo. '~landuu reupir ao dilO regimcnto de artilbapoder comparecer; o vereadO!' Bernardino ~Iarques desde ria uma parLe do seu deslacamento, que linha no MorrI>
4 do corr~nte ~e acha ausente no seu engenho, e Silvestre de S, Paulo. Mandou apromptar companhias de mililia
José da Silva nao compareceu: estavamos no entauto cui- para marcharem para aquelln rortaleza, logo que sobre.a
dando em alguns obJecLos economicos do senado Cil1ü nelo costa appar cesse inimigo, esquadra ou comboy, ~ii.o
nos entl'egou o capitão-engenheirQ José Feliciano ela Silva lendo nós guerra com pOLencia alguma, e teildo-se espaC~_sta o omeio _de V. Ex" que cobria a carla régia de cl- lhado nesta cidadc que no Rio de Janciro e Pel'Dümhuco
reL o Sr. D, Joao VI, em dala de \l de Dezembro do anno obriga vão a embarear os corpos curopeos alli destacado_,
passado, para o senado d,l!' o devido cumprimenLo,
deve colligir·se que o brigadeiro Manoel Pedro e o par(I Não podendo nós hesitar um instanle no cumpri- tido revolucionario, temendo que aq,wlles corpos viesmen.to_ das reaes ordons, mandãmo-; imnlediatamente pelo sem buscar aqui um abrigo até r<Jceberern dGterminacõe"
escl'Ivao pô,'. o-c~~pl'a-se-:-e participar aO..I)l'esidente dc Vossa ~Iageslade e de el-rei, queria oppôr-se ao seu
pam esle aVIsar o JUIZ do cr::-:ue, e na SLla falta o juiz dos elesembarque Iwqnella siluacão, no C/ISO que por qualquer
~rphãt~s, bem COl,lIO ao vereador Sill'esll'e, para no seu motivo fosscm demanda-~a. ..
, ,
.
~
Impeduuento se aVisar outro; fazendo-se esle aviso anLes
« Qua~)elo se espalharao aquellas notlC,l~S do RIO de Jado meio-dia, agora, qne sflo 2 horas, recebemos pürlic.i- neu'o e I emaml!uco. abert~~ellte se dl~ta que as Lrop ,
pação do pres~elente que está doenle, e qne nós a visas e- I de Portngal aqlll eXl ten~es ~ao a ser o}Jl'lgada' a em~al
mos outro preslllentc, Oque nos pal'eee illcompé.tivel por ear, e os raCCIOWS fizerao Circular mllltas proclamaçoe~,
sermos só dous. que Mo fazemos vllreac:io e ser co tume exLJortando o povo e tropa a seglllr o exemplo daquell..ls
o presidente avisar ontro presidente, ·e ~5te r,ollvoeaJ' a duas c,ida~~:;; porém a tropas de POI:tugal, fil:mes em
calOara por meio de omoio do escrivão.
eus pl'lUClplOS de honra e amor da palna, que tem sem(N La
'.
t'
I'
, p r e desenvolvido, estavão dispostas a morrer antes no
( es, s cllcums ancJa~ ,nae a mais nos .cnmpl e da posto quc a nac'lo e el-rci lhes confhra do quo deix"l-lo
nossa parte elo q~e parLlclpar. a V. E~. que estamos sem ordem de"' quem unicamente' as 'p6de man(h;J~ re..
prOl.npt~s a CUmpl'lI' a carla régIa, como e nossa sagrada tirar
.
obngaç,ao! e C?OlpareCcr, no seoado a toelo o mOllJenLO
« Deu ordelis o mesmo brigadeiro para se acabarem de
q~~ ~al a ISSO seja I~ecessano, podcndo no eutauLo V. Ex. arm'lr alCluns re""illli'nLo- de milicia' de rora ao mc mo
~~~:~lr;seIO~~ I~re~~~~,~ te par,a este fazer ~onvocar ~ ~a- telll~o qu~ na cid~de se I~mavãu mCdida pa/a desarme.r
anles do dia 20
e', nte, qu,lUdo nss~m se~a, ne~e:s,lIlO, aquelles regimelltos, que sfo pela maior parLe composto.
l qu
e o de sua se,ssoes 01 dIDal la .
de europeu'. Taes forão o pa 'os que deu aque,lle brÁ« Deos guarde _a V. Ex. por mUito annos. Nós somos gadeiro desde 3 alé 15 ele FC\'ereiro, em que recebi a
com todo o respello (te V. Ex. mnito allentos vencrado- carla régia de 9 de Dezembro ele 1821, pela qnal el-rei
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hoo vera por bem confiar-me o governo das armas desla
provincia.
({ Téndo-se espalhado no dia 'J 1. pela chegada de um
navio do Porlo, aqnella re olu(:ão de C!-rei principiou o
parlido revolucionario a hu_car a Ulanri!'a de a el1lhararar bem persuadido de que ello perderia muito para os
~l/' intenlos, uma ,'ez que a força armada deixasse ele
e lar debaixo do seu influxo. A corta chegou 1](, dia 15 j
Desse mesmo dia fui apresenla-Ia á junla pro\'isoria e ao
"eneral das armas, que me fizerào os cumprimenlos do
~slylo; porém nenilullla providencia vi dar para se realizàr a ordem àe el-rei.
({ i\o dia 1.6 dirigi-me novam!Jnte úquellos duas auloridades; disse-me a junta pl'ol'isoria que não se inlromet·
tia neste negocio, c o genera~ das armn~, dando a escusa
de que n110 livera partlclpoçao de el-rel sobre o governo
que me confiúra, di~se-me que,recnsava enlr.'gar:-m'o, e
accl'escenlOll que m o entregan<l se a camara regi Ira, se
o meu dipltJma, dizendo logo que dmidava que ella tal
fizesse,
Daqui conclui que o pa rlido traball:ava para ,fazer
Coom que a Ci\mnra recusasse preenclIer um~ forl11allelade
do' regimento de 11378. Nesse mesmo dia fOI apresenlada
na camara a carla régia; porém acamam, apezar de ser
dia de se são'. nflO reunio senão dous de seus membl"Os ;
por consequencia não foi a carla registrada. No dia 18 se
reunio a camara, não a mesma ':amara, mas outra que de
no\'o se reunio, não sendo para desperdiçar esta circums.lancia.
« O aoverno, que ao principio se ha\ia moslrado indifferente c neste negodo, e nenhum passo til.lJa dado para
dirigir a opinião publica a favor da execução do que el-rei
mandára entl'OU na queslão quando lhe COll;;tOU que lJavia uma' representação de li25 pessoas r.ontra a minha
posse, e determinou á camaraqu~ nada decid~sse por si
só no caso de apparecerem duvIdas na occaslã-o de lhe
ser insinuado o regio diploma.
« Assim se execnlou, e deste mo.do se consagrou o
pernicioso principio de oppôr-se alguem ã execuçflo da
lei e dos mandados de el-rei, aulorisando uma pequena
fracção da popul:!ção de umPo cidade a atropellar os principios, qne a Si\1Jerloria de Vossa :\Jagestade e_tabelecêra
e a Ilação jnrára. Depois occorrêrão os mais faclos, que
já participei a "ossa l\lagestade, e nos quaes é inegavel
que o bl'igadeilo Manoel Pedro influio extraordinariamenle.
« Tendo recus:ldo entregar-me o commando, mostrou
ao. partido revolucionario que podia ~úntar co~ elle para
seus sinislros fins; aSSIlD este partléo, UeplJIS de haver
obrado todas as r.hicanas qne teve ao sen alcance IJara
que eu não tomasse posse do goremo das arll1lJS, lançou
lambf=m mão dos seus recursos militares, e além dos pre·
para iros que se lizel ão n"s regimenlos de linha, foi re.unir- e no fOI te de S. Pedro ao regimento de artilharia
lJIna il1lll1ensidade de milicianos e paisClnos, qne forão
alli armados e l1luniciados, dando aqllelle general !leste
llIodo uma prorfL aulhen\ica de que elle apoiava lodas as
disposições para operar uma rebellião na cidade, on que
,. islo se propunha.
« Se e!le tivesse obedecido logo á ordem de el-l'ei, e se
o "'overno da sua parte tivesse opposto uma firme resislClfcia as pretcnções dos fncciosos, quando Ullla melhor e
maior parte do poro mostrava asna adhesão li bo,1 ordem talvez que o sor.ego publico se tiresse reslabelecido: e qne o sángue portn~uez não li~esse sido derramado; porem não se canllohou senao para o mal, e
qu?ndo na noile do dia 1.8 o governo dechll'o~ que, qneria
atalhar a guerra CIVIl, c que convlllou o bngadelro :\lanoel Pedro. para concorrer para este fim, eIle não rrppareceu, e lendo feito tantos males nem /lO menos qlli~
cooperar para remed ia-los.
(I O seu comportamenlo na manhã do dia 19 é uma demonstraçr.o disto mesmo, Ninguem ignorava que os partidos se linhão exacerbado, e que em taes ULluentos tuelo
era perigoso. Elle sabia perfeitamenle o estado em que
esta va a lropa e povo no forte de S. Pedro, c que a sua
(l
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presença podia infiuir funeslamenlé sobre gente reyolucionarla.
Além dislo não havia molivo algum justo para que
aqueIle general fosse de madrugada apparerer-lhe ; enlretanlo elle foi alli apre. cotar-se, e, ou por suas ordens,
ou por sua infiuencia sohre lal reunião (o que a seu
lempo 1>1' saberá), aS tropas fieis forão alacadas com artilharia, quando eu e a maior parte delles repousavamos,
fiados na convenção em que uma hora unles eu linha cedido da autoridade que el-J'l'i me conflára, persuadido
de que Vos. a :\lageslade e el-rei estimarião mais aquella
ces~ão do que razer respei!:lr II .minha autoridade por
mClO da- bayonelas, que era o UI1lCO recurso, a não ser
aquelle meil) de paciflcaçitO.
" Apezal' de tudo só fiz II cessão que eslava da minha
parle, declarando a precisão de ouvir o volo dos officiaes
das lropas da guarnição. e fiz logo a der.laracão de que
eu reassumiria a minha lluloridade, logo quê e descourissem quaesquer claros movimentos para deslruir a ordem estabelecida, o que não lardou desgraç.aJamente.
« As sllas más illtençõos ainda se conhecêrão melhor
pelo seu comportamento, qtle se seguio á derrota de seus
sequazes. E' o ultimo apuro da maldade procurar entretcr-se no forle de 5, Pedro, responder patliativamente ás
minhas proposições, e enlretanlo eslar mandando reunir
os regimenlos de milícias para virem comualer-nos. servindo-se JJara isto da falsidade de dizer que os balalhões
europeus liubilo rompido as hostilidades, arfombanuo e
saqueando o seu qnartel-general. Porém Iodas as suas
ten~ativas forão baldadas; seus sequazes o llltandonárão,
fuglDdo para os campos: a causa da honra e da palria
lriumphou, e a sorte conlinuará a protegei' os e forços
elos bonrados pOfluguezes, que fieis aos seus ju ramentos
terminaráõ lodos, se preciso filr, os seus dias para conservar a gloria e integl'itlade da no sa querida patria, e
para sustentar a sagrada causa em que estamos empe.
nhados.
(( Dos grandes crimes sempre se segnem trisles resullados, e q~lUn.d? laes resl~ltad.os abrangem um grande
numero de mdlVlduos eIles mspll'fLO um grande horror, e
os aulores do mal altrahem então a execrnçiio de muitos.
Tal é exaclamente a situação em que se acha o brigadeiro
ManDeI Pedro.
I
«( Elle foi causa tle se v~r COrrer o sangue porluguez :
elle foi a origem de se de povoar uma cidade tão populosa, e de ser alterado o socr-go de tantos milhares de familias; a elle se devem o: incomrnodos de que forão viclimas os pacificos liauitadorcs dos campos, expondo-o~ ú
riolencia de uma suldadesca fugitiviI, dçsordenada e cheia
de pJ:,eci ões.
« Tantos males lêm infiuido de laI sorte nos cidadãos
h?tll'ados, e a estada nes~a cidade daquel:e brjgnd~iro
~Inda lhes c~usa lantos reeelO~1 que alguns me dirigirão,
Juntamenle com todos os officlaes do exercito de Porlugal
e do fiel e nunca assús louvado corpo de cUl'allaria, as
chIaS representações das copias juntas, assi"nadas por
5li3 pessoa~, pec,lindo-me que enviasse qnanto ~llltes para
LI Loa o bngadclfo Manoel Pedro, para responder a el-rci
pelos seus crimes, e da responsabilidade em que se aclJa
pelo sangue in fejjzmente del'l'amado_ Nilo só aquellas 1'1'presenla<;ões, mas até a minha convicção acerca da necessidade de afaslar desta cidade o dilo brigadeiro, me obrigárão a manda-lo embarcar no na \ io S. Gualter que segue viagem pal'a essa capital.
'
« A descl'ip~ão dos faclos, que tenho referido a el-rei
hoje mesmo, vai acompanhada por 56 cloeunlenlos. A prillIeil'a carla, que hrevemenle teuciono dirigir a Vossa i\Iageslade, será acompanhada de lodos os papeis relalivos
a tão i9,portanles factos.
« Na carla, que lJoje escrevo a el-rei, ponuero as
nossa'i circumstancias, e ro~o as providencias que so to rnão da primeira necC'!,sidade. Isto mesmo vou repelir a
Vossa i\tageslade, a quem a naçãe lem confiado o seus
deslinos, e que, vigiando incessantemente soure a salvação da putria, dando as mais sabias providencias para
tão importante fim, faz as esperanças bem fundadas de
(l
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todos os cidadãos hunrados, que só encaminlJão "os seus
votós para o bem da 1l10nnrcilia.
(( Porlanto, Senhor, cnmpre-me informal' a Vossa Magestnde que a ()idadt~ da Babia, pela slla silna<:ão geograpilica, pelo seu C(lllinlercio, popnlnção e outras ptlrticnJaridades, é um dillJuc:i1es portos do Brasil, que muito
com'em conservar para assegurara estal.>ilidade deste
reino. A importancia do seu reco.ncavo toma ",inda mais
interessante a cida.de e a pro\i;~la ; porém da conservação delle está dependendo a da cidade.
« Quando o espirito da desordem chega ao ponto a que
desgraçadr...mente tem sido elevado nesta província pelos
facciosos em que tanlo abunda, 'n1ío 1Ia outro recu rso
para se restabelecer a tranquillidade, c poderem I espiral'
livremente os cidadãos honrados e pacificos, senão a
força.
.. d
.
. d"d
« A experJenclfl
este pUlZ, e as ln IVl uaC!0es a que
tenho procedido, me fornecem o conl..1ecimento das trop:IS de que é preciso dispôr ; em consequencia tinha pedido a Sua ~Iagestade dons hatalhõ~s, sendo mui vantajoso que ao menos um u.elle~ seja de caçadores, 50 artilheiros com dous snbaJLernos, 50 homens ou mais de
caval!aria, e 21- praças de-arWices-engenheiro".
« A.lém destas tropas são mui precisos para inteirar os
corpos aqui existentes, um 2° tenente de artilharia e 11
artilheiros para o corpo de artillJaria da legião constitucional lusitana, e 292 soldados de infantaria para o hatalhão 1.2 e mencionada legião. Ponderei tambem a el, J ei
a vant;,gem que se seguiria se viessem 60 artilheiros
conductores. Além destas providencias pedi a Sua l\lagestadc que ordenasse A junta da fazenda abonasse a despeza, que será necessario fazer para compra de caval!os
e de outros objectos mimares precisos para a conservação desta pro ineia.
. « noguei tambem a Sua Magestade, como uma das
medidas que considero da maior importancia, e o mesmo
rogo a Vossa l\Iagestade, que é existir aqui uma força
marilima, que seja commandada por officiaes mui haueis
e constitucionaes, c que esteja ás ordens do govemo das
armas ou seja independente, porém-tendo instrucções
para ol.>rar de accordo com elle, sendo tambem mui vantajoso que o arsenal de marinha e teja ás ordens do commandante daquella força.
«( Vossa l\lagestade, que nada deseja senão o l.>em e
gloria da patria, e que já tem feito tantos sacrificios para
ser conservada a intt'griuade da monarchia nesta parte uo
mundo portuguez, se dignará de tomar em sua alta consideração as nossas circumstancias, e a necessidade de
prover quanto antes ás nossas precisões, para ,;onseguirmos os fins que a nação incumbia ao patrioLislllO e á honra
dos militares aqui existemes.
« Deos guarde a Vossa iIIagestade por mui los annos,
para felicidado do Estado. Hnhia, ~os 17 de Murço de
1822.-lgnacio Luiz )ladeira de .\lellú. »
« mm. e Exm. Sr.-Depois de haverl110s feito todos
os esforços e sacl'ificios para conservamos nesta provincia
a Iranquil1idade publir.a, fomos alacados pelos inimigos
da patria e da ordem estalJeleciõa, e á custa do sangue
(lol'tuguez, que infelizmente fui derramado, lemos alcançado o bem de restabelecer o perdido socego; porém não
bastflo sómente os nossos sacrificios alé agora 'pntticados:
são necessarias outras medidas.
(( O brigadeiro Manoel Ped 1'0 ele Freitas Guimarães recnsou entregar a V. Ex. a autoridade, que Sua i\legestade
confiAra a V, Ex. por sua carta l'é~ia de 9 de Dezembro de
182t, constituindo-se por e.te modo em chefe de l'ebellião; muitos facciosos seguirão o seu partido; reunirão·se
no forte de S. Pedro grandes forças de milicianos do paiz,
que alli furão municiados, bem comõ muitos paisanos.
que al1i recebêrão armas e munições.
« Tendo anlecedentemente o mesmo brigadeire ordem p~ra se l'eunirem no forte de S. Pedro alguns regimentos de milícias, dando-lhe por motivo de tal reunião
que os corpos europeus tinbão atacado as tropas do paiz,
arrombando e saqueando o seu qUilrtel-general.
II O procedimento do dilo brigadeiro e as suas ultí-
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Ianimas
mas ordens, usando de la falsi lades pam ioui8pôr oe:
dos cidadãos pacificas contra os seus irmãos da

Europa, nos faz v~r que elle foi o priuciplIl mnlor de tantas _dl'sgraças, e que a sua p"C'sen',:a nésta cidade é mui
perigo.a, porqne alenta as esrerani;as do partido faccioso,
com evidente receio da [ranqnillidade de todos e da cau~a
que jurámos defender.
(( A' vista do exposto, rogamos a V. Ex, que, quanto
antes, faça enviar para Lh;boa ao sobrcditl) brigadeiro,
para res[londer perante el-rei pela conduda sediciosa, e
responsabilidade cm que se acha, pt:lo sangue derramado
de nossos irmãos e amigos, e dppois os mais que se forem de cobrindo cabe<:i1s.- Francisco de Paula e Olil'cira,
~rlJnel commandante.
(Seguem-se v,lrias assignaturas ,)
»)

« lllm. e EXl11. Sr.-r\ós abaixo-assignados, leconhecendo quanto póde ser prejudicial á causa qne al.>raçámos e ao socego publico o ClJnservar-se nesta cidade o
brigadeiro i\1anoel Pedro de Freitas Guimarãe<, que foi o
autor e principaJ chefe dos desastrosos acontecimentos
do dill 19 do corrente, por ter não s6 desobedecido á ordens de Sua J\lage tnde, não querendo entregar o governo
das armas, mas até mesmo pOl' ter mandado reunir 110
forte de S. Pedro a maior parte do 3° e 4° regilllf:nto de
milicias, e expedindo ordens para ignal reunião no mesmo
forte ás milícias de fora, chegando ao exces o de mandar
atacar os nossos irmãos de armas de Portugal aqui destacados, rngamos a V. Ex. que, quanto antes, o laça enviar para Porlugal, para ,.Iii responder perante el-rei
pela insubodinada conducla, e responsabilidade em que
se acha, do sangue que fez verter entre irmãos e amigos.
-Francisco de Souza Carvalho, negociante. ')
(Seguem-se outras assignatnl'Us.)

(( Senhor. -Os abaixo-assignado~, negociantes, proprietarios, militares, e mai cidadãos de que se compõe
esta populosa cidade da Bahia, tbeios do mais profundo
acalamento, representão ao soberano congresso da nação,
e ao muito poderoso rei consLitucionai o 81'. D. João vr,
as ponderosas razões seguin teso
(( Constou aos represenlantes que I]a es ão extraordinaria da camara, celelJrada 110 dia 18 do correnle mez
de Fevcreiro, ftpparecéra um requerimento com 425 assignatu ras, a maior parte pes~eas de conhecidas, I'aidosasamente inlilulando-.e o povo àesta cidade, no qual
ousavão requerer á me ma camara não in. inuasse a carta
régia, pela qual el-rei o SI'. DI'. João Vl houve por bem
conferir o govel'l1o das armas desta provincia ao probo e
honrado brigadeiro Ignacfo Luiz. i\fadeira de .\1ello, prelexlando aquelles individuos que, estando de posse (]I)
govel'l1o das armas o hrigatltiro Manoel Pedro de Freitas
Guimarães, receiando se suscitassem paltidos, que promovessem a guerra civil pelo feito que este brigadeiro
produzil'a no memoravel dia 10 de Fevcreiro..; pedião ao
mesmo tempo que se cOQvocassem aI: camaras de toda a
provincia para deliberarem a esle re. peito, e em quanto
leva I'ão aO conhecimento do seberano congrresso o seu
requerimento se sustasse Q cumprimento do rC'gio diploma.
.
« Tudo isto, Senhor, talvez tendia ao sinistro fim de
ganharem tempo aquelles facciosos e executarem seus
nefandos projeclo, e abusando do respeitavel nome do
Principe Heal unirem-se á côrte do Rio de Janeiro, e por
virtude de tão reprehensivel cilada tomar-nos perjnros
aes solemnes juramentos do dia 1.0 de Fevereiro e 25 de
Maio do anno pro~imo passado, e deste modo conseguirem fazer a mais escandalosa scisão entre o Brasit e Portugal, separando-nos dos uossos caros il'mãos da Europa
e llhas, o que certamente lhes obsta\a, existindo o commando das armas nas mãos do brigadeiro Ignacio Luiz
~Iadeira de !\Iello, do qual a firmeza' do eu caracter, e
cordial adhesão A santa causa constitucional, é dos facciosos o mªior dos receios.
(( Os renresentantes, Senhor, gravemente ofTendidos
de que' clil nome do povo desta cidade, de que elles fa-

.,

\~

268

U1srORIA

zem a mais brilhante parte, apparecesse um tal requerimento, que atacava directamente os direitos do soberano
congresso nacional e da realeza, oppondo-se ao exacto
0umprimento de seus decretos, declarão solemnemente
á r,lce do mundo inteiro, por meio da presente represenlDção, que elles nflO forfto sabedores, e mui menos consentidores de que aquelle faccioso requerimentll se apresen(asse ú cumara; mas antes, ora, em nome de todo o
povo em geral desta provincin, cordialmente agradecem
ao soberano C0ngresso da nação, e ao muito poderoso rei
constitucional o Sr. O. João VI, a perfeita escolha elo lJrigarleiro Ignacio I,uiz ~tadeira de I\Iello para guvernador
rlas ,u'mas elesta pro\'incia, a quem de longa experiencia
propria conhecem honrado e probo militar, puro e deci.
dido constitucional, por qnalrelevancia delle confião a'
Il'anqnillidade publica, sl'gnrança de snas pessoas e fortunas.
'
'e Oeo. ~ua 1(1 e fi Vossa Mage tade, como é mister. Bahia, 22 de F lel'Cil'o de i822. »
(Seguem-se 848 assignaturas de diVersos cidadãos negociantes, pr0l'rietarios, militares e de outras classes.)
(( Nós a.baixo-assignados juralllos, e o faremos em juizo
se necessal'io fôr, em como as 848 assignaturas que estão.
liesta representação, que tem i4 meias folhas de papel,
'io dos pl'opl'ios que nella llssignàrão. Bahia, 1.6 de Março
de 1822.-Joaquim José da Silva Maia.-Antonio de Souza
Vieira.-Francisco de Souza Cal'l'alho.-l\Ianoel José de
Almeida. II

o

brigadeiro Francisco Joaq'lim Carretti pede ájU11ta
prolJiso)'ia comestiveis, dietas e medicamentos paraconfimtal' q, viagem.

(I I1lms. e Exms. SI's.-Tendo sahido do nio de Janeiro
no dia 15 de Fevereiro proximo preterilo, com a divisão
auxiliadora, em regresso pam Portugal, e encontrando
selllfl"e ventos contrarios, no dia 15 do conente me f(ji
participado que as dietas se achavão quasi exlinctas, que
havia avu!lado Ilumero de doentes, e que a bolacb:l exisI('ntl', assím como o feijão para fOl'liecimento das praças
embalcadas a bordo deste navio, pertencentes li dila didsão, não podia chegar para mais de á5 dias, em conse·
quencia de um exame a que mandou proceder o coronel
lOll1mandante do batalhão n. 15.
(( Em virtude desta participação mandei formar um
(:onselho, no qual foi decidido por unanimidade de votos
que se procurasse remediar eslas faltas em qualquer porto,
pelo que resolvi recorrer a VV. EEx., afim de mandarem
supprir-me de bolacha e feijão para 30 dias, uma pipa
rle vinagre, agua, dietas e os'ml'dicamentos constantes
das relações junlas.
(( Aproveito esta occasião para saudar a VV. EExs., o
que, porém, nlio faço pessoalmente sem a permissão de
\'V. EExs. Illcluso tenho a hOllra de remeller a vr. EExs.
an. mappa das praças de trallsporte embarcadas a bordo
deste navio.
( Deos guarde a YV. EExs. Bordo- do navio S. José
Americano, surto na Dahia de Todos os Sanlus, i8 de
\lal'ço de i822.-lLlms. e EXlDs. Srs. membros do governo da Buhia. - Fl'ancisco Joaquim Carrelli, brigarleiro.

R~sposta

da junta ao bl'(qadeiro Can'elti sobre o
furnecimento do pedido da '1:espel'a.

II A jun:a provisoria do govemo accnsa a recepção do
officio de V. S. em data de honlem, contendo o mappa
.las praças e falllilias embarcadas a bordo do navio S. Jose
Americano, e as relações dos objectol' neccssarios para
con~inuação da ,viagem, e exprimindo o seu pezar pelo
11101\VO que o obrigou a· tocar nesle porto, feliJ:ita a V. S.
c a sua officialidade de toda à tropa do seu commanelu
p(l!a chegada a salvamento, e passa immediatamente a

dar as provir/encias para que pelo arsenal de marinha se
rorneção com turJa a brevidade os generos constantes das
sob red itas relações.
(( A junla agradece a V. S. muito cordialmente a delicadeza com que V. S. exige a perlllisslio ele sahil' cm terra,
e declaralldo que li pessoa de V. S. e a dos offieiaes a
quem V. S. u permilta, I'mquanto aqui se demorarem,
têm áquelle respeito a mais ampla liberdade, e protesta a
V. S. os mais sinceros sentimentos de estima e consideração.
.
(I Oeos
guarde a V. S. Palacio do A"ovel'DO da Bahia,
19 de Março de 1822.-51'. brigadeiro Francisco Joaquim
Cafl'etti. »
(Sl'guem ·se as assignaturas.)
Stlpplica ,dos europeus negOCiantes da cidade baixa e oull'OS, pedindo o desembm'que da tropa aUi arribada
com o brigadeiro Can'etti rlO-'llnvio S. Jose Americano.
(( 111m. c Exms. 51'5.-05 abaixo-assignados, por si em
nome de todos os verdadeiros portuguezes, que reconhecem o legitimo poder do soberano congresso das côrtes e
de el-rei o Sr. O. João VI, represenlão a VV EExs. o seguinte: Que, tendo felizmente aportado a esla cidade o
navio S. José Americano, que faia parte do comboio
que conduzia a PUl'lugal a di\'isão auxiliadora eslacionada
no nio de Janeiro, em nma época em que tiverão lugar
nesta /'idade nos dias ·19 e 22 de Fevereiro, fazem
ser de absoluta necessidade que a Iropa, que conduz
aque\le navio, fique nesta prol'ineia até a decisão do soberano congresso das côrtes e de el-rei, por duas razões
que parecem ponderosas aos represenlllntes : primeil':t,
por que, supposlo seja pequeno o numero dos soldaelos,
esse mesmo diminuto corpo póde alliviar o peso que
actualmente solfrem os milicianos, que fazem a guarnição
da cidade com grave prejuizo do comtnercio, e incommodo e dispendio dos representantes, ao mesmo tempo
qne tambem é um reforço para substituir a falta que tem
tido o batalhão n. i2 e legião constilucionallusitana de
alguns mortos, doenles e deserções, etc. ; segundo, é a
força mOJ:a1 da opinião que, animando os verd'ldeiros
constitucionaes, de algum modo impõe silencio e respeito
aos facciosos, quando todos muito bem conhecemos a~
facções que actualmente agítão as provincias Iimitrophcs
do lHo de Janeiro e P~rnaUlbuco.
(( Aceresce a todas estas razões, que parecem de algum peso aos represenlantes que esta provin.cia vai com
esta meditla. adquirir cm todo o orbe portuguez a gr'ande
opinião de verdadeiramente constitucional, que recebe e
agazalha seus irmãos foragidos, perseguidos pelo supposto
crime de darem as mais decididas provas de sua adhesão
ás côrtes, a el-rei, e Intima uniilo â mãi patria.
«_Além de que esla tropa, como nacional, em toda a
parte onde reside deve receiJer o soldo para alimentar-se,
e é illdilferenle para o interesse gemi da nação seja paga
por eSla ou outra provincia, quando aliâs ficará sómente
esta~ionada nesta cidade provisoriamente até a decisflo
das mesmas côrtes e de el·rei o Sr. D. João VI.
II Mas, ainda quando seja indispensavel que alguns
officiaes superiores, 0\1 do estado-maior, regressem
quanto antes para Li boa, 0\1 porque devilo pessoalmente
.dar contas da sua eouducta anterior, ou por outra causa,
nestas ciseumstancias parece aos represenlantes que estes
officiaes se podem retirar, porquç nem enfraquecem a
primeira razão da força pbysica, nem tão pouco a segunda da força moral da opinião.
" Pelo que temos expendido fica evidente que esta
tropa, bem como outl'1l qualquer desta divisão que aportt
a esta cidade, deverá aqui ficaI'. mórmente se reflectirmos que já Pernambuco não tem tropas européas, e o
IUo de Janeiro está talvez em duvida de receber a expediÇflO que agora rara alli se dirige; e quando seja necessario virem para o Brasil novas tropas de Portugal, jã estas
aqui t'stão, e deste modo se evitão á nação os avultados
dispcndios com os navios de Iransporte.

DAS CON8TITUIÇOES
« Os representantes, confiados nos genel:os P. patrioticos sentimentos de V. Ex , c no valor da bl'losa tropa que
nos protege, parece que deverião ter plena confiança na
se"urauça de sllas pessoas e prosperidades; mas nem
el~s, nem VV. EExs. poderáõ afiilnçal' os resullados ulteriores, que podem agitar esta IJl'ovincia quando plena-::
mente se tem conhecido os ~inistros fins dos facciosos
contra a vida e fazenda dos representantes; por isso toda
a deliheracão em contrario, c;ue qualquer autoridade tome
a este respeito, a considerão os representantes como
offensiva aos interesses da nação. das côrtes de el-rei, e
em particular desla provincià, pelo que os represenLantp.s desde já prnlestão perante o soberano congresso da
nação.
(( VV EI~xs., que têm sobre si o enorme peso da tranquillirlade desta provincia, e que, como n?s, tem igu~1 i~
tel'esse na manutenção da ordem, c nos Irrefragavels dIreitos de Dos~as vidas e propriedades, darão toda a importilncia ao que tomos exarado. Bahia, 20 de Marc:o de
1.822 (Seguem-se as assignatul'as). I)

,·p.met~e ao general Madeira a supplica
s(lbre o desembarque da tropa liam informa 1', a{t.m de
que melhor possa de{e7·ir.

A junta provisoria

CC 111m. e ExOl. Sr.-S,mdo apresentada á JUDta provisoria
do governo a inclusa representação de graDrie parte dos negociantes d~sla pruça, , em a qual se requer que fique destacada
Desta cidade a tropa embarcada a bordo do navio C( S. José
AmelÍcano,» que. vindo do Rio de Janeiro, arribAra ~ este
pOl to por falta de mantimentos, para contlDuar a sua v~agem
até Lisboa, aonde se deEtina por ordem de S. A. o PnnClpe
Real, e, não se Julgando a meslDa junta autorisada a annuir
aquella prelenção, porque, sendo o seu objecto da m~ior imporLancia e consequencia, taDto pelo que toca A grave desp~za
a cargo da provincia (aliás nesta parte assás sobrecarrel\ada),
como pelo que pertence á influeDcia que a dita admis:ião possa
exercer no futuro sobre a mesma tranquiUidade dos povos, que
prcseDtemente já parecem pacificos, considera a junta que
para uma Ião extraordinaria medi~a, ,em q~e se co.ntrari~ O!dens do go,\erno de outras provlOCla, cUJos motivos nao sao
patentes á Junta, e sobre os qlJaes lhe não compete decidir; não
acha a mesma junta uma base solida para a sua deliberação
nem na lei da creação dos novos governos, que a liga á estricta
ob,ervancia e cumprimento das ordens exislentes, nem na
vontade bem explicita de todos os povos da provincia, que se
não anDuncia sufficientemente pelo simples orgão das pessoas
que requerem.
cc Transmitte. portaDto, a mesma junta a V. Ex. a sobredita
representação, afim de que V. Ex., a quem propriamente pertence graduar a quantidade de força armada precisa para seguridade da. provincia, 110 caso de reconhecer a Decessidade da
medida exigida, que a junta não comprehende com evideDcia,
e de querer tomar sobre ..i as responsabilidades que delllfs posão resultar, assim o baja de declarar por seu oflicio a esta
junta, para que ella possa deferir de uma maneira legal e convenientemente aos interesses bem entendidos da provincia.
« Deos guarde a V. Ex. Palacio do governo da Bahia, 22 de
Março de 1822.-lIIm. e Exm. Sr. brigadeiro govêrnador das
armas desta provincia. »)
(Seguem-se as assignaturas.)

o gene1l;Ll Madeira i'l1fm'ma sobre a petição de desembarque
da tropa.
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traia de conservar só as cnmpanhias de infantaria e conductores, e Dão os officiaes superiores e os de estado-maior, que devem continuar a sua viagem.
(C Emquanto á iDfluencia que esta pequena força poderá ter
sobre o espirito do povo, estou persuadido que será nuHa logo
que veja não ser uma furça extraordinaria, nem ainda bastante
para substituir a que falta nos corpos, e julgo que VV. EExs.
mesmos conviráõ em que as passoas bem intencionadas Dão podem levar a mal uma medida, que sel'vira para alliviar <lo ser,viço as Iropas de \1< linha e para consolidar mais o sucego publico, sendo indubitavel que elle pMe ser alterado a cada passo
por pessoas mal intencioDadas, que sempre estão dispostas a
promover a desordem.
cc Estou persuadido que não atacamos em cousa alguma os direitos do governo do Rio de Janeiro com a admissão da tropa,
porque Dãu póde aquelle governo influir sobre ella depois sabe
do seu distrioto, e que eHa está exposta A inconstancia dns elementos. e até as precisões que obrigArão a arribar. Além disto
ella sahio do RIO de Janeiro antes de chegar a que ia rendê-la,
e sem ordem das côrtes e de el-rei, unicas autoridades a quem
VV. EExs., que constituem a junta du governo politico l.Iesta
lJrovincia, e eu, na qualidade du governador das armas, somos
responsaveis, e consequentemente obrigados a obedecer; lugo,
admiLlindo a tropa, em nada aLlentamos contra os seus mandados.
(C Tratando da observação que VV. EEJfs. fazem a respeito
de não se annuir á vontade dos povos da provincia pelo orgão
das pe 'soas que representão, devo dizer que a medida ne que
se trata não é extraordinaria, porque consiste rigorosameDte
em supprir uma parte da falta que ha nos corpos de,tacados Da
provincia, os quaes estão aqui por vontade dos povos, pois forão mandados pelas côrtes e el-rei, a cujas determinações elles
ju.árão obedecer.
« Ainda mesmo que fosse extraordinaria a medida, não seria
de estranhar que della se lançasse mão, porque é prscisa, e por
ser muito conveniente attender quanto são justas as petições de
um corpo respeitavel, que tem muito que perder, e de quem o
Estado tira grandes vanta~ens, sendo a sua representação muito
mais attendivel do que outra, onde sómente se desenvolvia o
espirito de desordem e desobediencia a el-rei, a qual foi todavia tomada em cODsideração, adoptando-se depois medidas tão
extraordinarias, que por meio deli as se deixou de cumprir uma
ordem de el-rei e se alterou uma lei do soberano congresso.
« Pelo C( deficit» para o estado completo dos corpos de Portugal já VV. EExs. podem vêr a precisão de conservar aqui a
tropa arribada, e tanto mais se faz vêr esta precisão, quando
é necessario en.pregar diariamznte uma grande parte da força
existente para assegurar o socego publico, sem o que.não posso
preencher os desejos de VV. "-Exs. patenteados a este J espeito
no seu primeiro ofticio do dia ~3.
« Esta precisão se conbece ainda mais evidentemente se DOS
lembramos que existe na cidade uma força do exercito de Portugal muito menor do que foi determinada pelo soberano congresso quaDdo os espiritos revoltosos Dão se baviã"o ainda desenvolvido tão fortemente nem feito apparecer as suas consequencias, como desgraçadamente temos visto nos ultimos
temlJos.
C( Por r.onsequencia em conhecer a precisão do reforço estou
coberente com a Deces~idade de alliviar as tropas do seu pesado serviço, e com a vontaJe do soberano congresso. fUDdado
em taes principios nenhuma duvida tenbo em responder ás 001'tes e a el-rei por uma medid~ militar, que tem por objecto poder conservar mais facilmente a tranquillidade publica; porém
como ha malvados, que só tratão de perturbar tal tranquillidade e illudir o povo, apresentando-Ihe como oppostas aos seus
interesses as medidas, que têm por fim o seu bem, declaro que
eu não me considero respoDsabilisado pelos atlentados que ellei
commetterem, pois estão sempre promptus a causar disturbios,
qualquer que seja o comportamento das autoridades coDstituidas, e VV. EExs. que, assim como eu, têm de responder As
cOrtes e a el-rei pela segurança desta provincia. e pela sua
união com o reino de Purtugal, que todos jurámos manter, são
responsaveis pelas providencias que deixarem de dar para susteDtar tão importantes Ilns.
a Queirão VV. EExs. persuadir-se dos bODS desejos que me
anim50 a favor da causa da nação e dos babitantes desta provincia. Devolvo a VV. EExs. a representação do clI>rpo do commercio, que acompanhal'a o seu officio do dia ~3.
« Deos guarde a VV. EEx5. Quartel-general da Bahia,!;; de
Março de 2822, etc. »

a IIIms. e Exms. Srs.-Accuso a recepção do offieio que
VV. EExs. me dirigirão DO dia 23, com a representação do
corpo do commercio acerca da necessidade de ficar nesta cldade a tropa arribada no navio cc S. José Americano. ») Sobre
as observações que VV. EExs. fazem a este respeito OCCOI'"
rem-me as seguintes.
«( As cÔrtes (~ Sua Magestade determinárão que existissem Da
provincia da Bahia certa força de tropas do exercito de Portugal; porém esta foi·se diminuindo por diversos modos, e a proA junta provisoria participa ao general Madeim o
vincia tem pago por cODsequencia a uma força menor do que
a determinada; logo tem ainda poupado ulDa parte da despeza
deferimento á supplica de desembarque da t,·opa.
que tinha de fazer, e sendo a tropa arribada a este porto menor
do que a necessaria para supprir o C( deficit JJ que ba nos corpos destacados, segue-se que a provincia não vem a fazer des·
« lIIm. e Exm. Sr.-Em virtude do offici:l de V. Ex. em
peza alguma extraordlDana, devendo tambem notar-se que se data de bontem, DO qual, conformando-se com a represeDtação
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o senlimento da mais profun~a magua os annu~cios i~faustos
c ameaçadores, que pessoas IUdlscretas 0.0 mal IntencIOnadas
tem ECI:neado em meio de vós para desuOlr-vos, aterrar-vos e
conseguir por esse gClto o barbaro prazer de turbar o vosso repouso, ou os o<:.cultos fios da S..13 per~ersldade. Aquelles mesmos. C(ue_ deverao talvez ser. os orgaos ~a. confratermdade e
conClllaçao dos pai tidos, dlngmdo o esplrlto pubilco de uma
maneira propria ~ fazer esquecer todos os r~sont!mentos, nem
sempre se tem SlDceralllente appllCado a Clcatnz<\r as chagas
abertas pelas calanl1l1ades pubhcas.
cc Tem-se recorrido até a cartas anonymas ; nada se tem poupado para espalhar a descouflança, e assombrar os espiritos
A junta pl'ovüoria providencia o desembarque da tropa, na fracos com a funebrc pintura de m<jles imptudentes, mudanças
subversiv3S da ordem publica, de pressão das autoridades
fórma exigida pelo general Madeira.
constituidas, chegando a inconsideração ou temeridade a ponto
de marcar o dia assignalado para a consummação de attentacc A junta pl'ovisoria do governo ordena que, as 4, horas da dos, cuja idéa se associa com todos os horrores da anarchia.
tarde de hoje, impreterivelmente, esteJão promptas, as ord~ns
cc A jUllta provisoria, que, elevada pelo voto Iiberrimo da
do EXIl1. governador das armas, as embarcaçoes necessan~s provincia, havia até agora espt~rado pela sua assídua applicaçãopara li desembarque da trcpa que se acha a bordo do navIO aos negocios, pelo respeito religioso ó. let,_ e pela força de seu
cc S. José Americano, ) o que lhe participo para que logo e 10go exemplo c moderação confundir os planos dos indiscretos ou
o execnte.
turbul ntos, e impÔr silencio ás suas funestas sugestãos; ella se
I( Deos guarde a V. S. Palacio.do governo da Bahia, 27 de
vê hoje na lleces~idade de levantar a sua voz para annunciar··
Março de 1322.-Francisco Carneiro de CaIr!pos,secretal'lo. vos que, entregando os primeiros autores de semelhantes boa-Sr. capitão de mar e guerra, inteudente mtenno da ma- tos á execração publica, que tão justamente mereccm, deveis
rinha. »
considerar taes noticias com o mais soberano desprezo, na certeza de que as autoridades civis e militares da provincia, achar:.de perfeito accordo sobre os principios constitucionaes,
A Junta provisoria 1'epelle as allttsDes de {alta de cum- do-se
que temos jurado, e que nos ligão a exacta obediencia aos deprimento de lei apontadas pelo general1l1adeira em seu cretos das côrtes e de el-rei, estão dispostas a su.tentar, com
todos os meios ao seu alcance, a sua mutuª dignidade e deofficio dé 25 de Março.
..
coro.
• « Tranquillisai-vos, cidadãos sinceros e pacifi-eos, que, toI( Illm. e Exm. Sr.-A junta provisoria do governo accusa
mados de um terror panico, pretendeis espavoridos buscar um
a recepção no dia de hontem do omcio de v. Ex., em data de asylo distante; a junta nada teme, e vos segura que aqueHes
23 do corrente, acompanhando as partes sobre os disturbios rumores, alias muito injuriosos a ambas as autoridades. não
commettidos no dia 19 do meEmo mez, e participa a V. Ex, que podem ter fund~mento solido; confiai na honra do chefe deponão lhe havendo sido communicada até então noticia alguma sitario da força armada, que, fiel a seu juramento, protesta
oflicial áquelle respeito, a junta, 'pela simple~. no~cia vaga de manter a disciplina e desconcertar quaesquer projectos de desrixas e pedradas atiradas por pretos, que ahas sao mUIto fre- organisacão; voltai a vossos domicilios li occllpaçães diarias ;
quentes nas oCC!1siões de festas publicas e I?rocissõ~s, e~ que os assim providenciareis os vossos interesses, e concorreis quanto
ditos pretos, pnncipalmente os de menor Idade, dlsputao entre em vós cabe para o restabelecimento da ordem e confiança pusi preferencia.s dos respectivos bairros, sem embargo de se blica, da qual tanto depende a prosperidade da provincia. Pa
acharem semelhantes acontecimentos, ou os de maIOr gravI- Iacio do governo 'da Bahia, 10 de Abril de 1822. »
dade, pelas leis geraes do reino a cargo dos respectiyos magis(Seguem-se as assignaturas.)
trados, de cuja 'exacção e propidade não t~m agora a J~nta fun·
dada razão de duvida, havia dado todavla a mesma Junta extraordinarias prõvidencias pela sua portaria de 21 do corrente .t.I junta provisoria da Bahia participa ao governo de P01'mez, remellida ao desembargador ol.\Yidor-geral do crime e
tugal ter arribado .aUi o navio que conduzia parte da diofficio da mesma data, dirigido ao tenente-coronel encar~e·
visilo
auxiliadora, remeltida do Rio de Janeiro para
gado da policia da cidade, e chegando ultimamente o sobred\to
Lisboa pelo Príncipe Real, e os 'l1Iotivo$ que origittárilo
oflicio de V. Ex. com as referidas partp-s, as fez l.ogo transmIltir ao mesmo desembargador ouvidor-geral do ·cnme para proo desembarque da mesma tropa, que teve lugarna ta1'à ~
ceder na fórma das lei~, afim de serem castigados o.s autores de
de 27 de Março.
semelhantes dislurbios, pelo que tudo se mostra eVidentemente
o zelo com que. esta junta procura promover a ordem e socego
publico, não podendo, portanto, sem injustiça, ser taxada de
cc 111m. e EX01. Sr.-A junta provisoria do governo da Bahia
ommissa a este respeito.
. .
leva ao conhecimento de V. Ex., para fazer subir á augusta
cc A junta aproveita esta occasião para slgOlficar a V. Ex. presença de S. 1\1. cl·rei o Sr. D. João VI e do soberano conque ella vio com o sentimento do maior pezar e amargura no gresso, que, arribando ao porto desta cidade em 18 do mez
outro oflicio de V. Ex., em data de 25 do corrente, ('ertas allu- pretcrito o navio « S. José Americano, » que do Rio de Janeiro •
sões, que, parecendo bem alheias dos termos prescri(ltos. pela conduzia partc da divisão auxiliadora, remettida para Lisboa
carta de lei 124 para a communicação destas duas pnnClpaes por ordem de S. A. R. o Principe Re~ente.
autoridaàes da provincia, em vez de inspirarem aos po« o.1Jrigadeiro Carretli, commandante da tropa embarcada a
vos aquella confiança e respeito que lhes ê devido ten- bordo do dito navi0, Jogo que este fundeou, escreveu á junta
derião a deprimir a dignidade desta junta á face da pro- provisoria o omcio por copia n. 1, euviando O mappa das pravincia, se fosse possi.vel gue os bons CidadãOS qHe ~ com· ças e a nota dos artigos de que precisava para continuação da
poem, e com cUJa OpiUlão a Junta.seguramente conta, ~ Vista do viagem, ao que a junta respondeu pelo oflicio da copia n. 12.
testemunho puro e irreprehenslrel de sua conSClenCla se po- e passot'J a dar as providencias .para se fazer o fornecimento
.
dessem por um momento persl'adir que a medida a que se al- exigido. com toda a brevidade possivel.
« Com a chegada da tropa espalhou-se logo o rumor que, delude, e em que V. Ex. tambem teve parte com as mais autoridades da provincia. fóra pura obra desta junta, com animo sejand() naturalmente os naturaes que ella continuasse a sua
de desobedecer a alguma lei do soberano cungresso ou ordem viagem, e contando firmemente que a junta assim o deliberade el-rei, quando estas se mostrassem competentemente enun- ria, todavia os negociantes habitadores da cidade baixa e outros
ciadas, e na fórrna prescripta pelo codigo da nação ou pelos europeus se r\ropunhão a req uerer o seu desembarque, c com
efTeito apresentárão estes á junta a supplica firmada com assignovos decretos constitu~ionaes.
«( Deos gual'de a V. Ex. Palacio do governo da Bahia, 27 de naturas, dehaixo do n. 3.
I
Março de 1822.-lllm. e Exm. Sr. brigadeiro governador das
(C A Junta, hesitando a vista de urna medida tão exlraordinaria, e que muito a poderia compromeller no juizo da provincia,
armas desta provincia. »)
e considerando que a lei 124, que creou estes "ovemos, ensina
(Seguem-se as assignaturas.)
que as autoridades civis e militares se coadjuvem, enviou a
dita supplica ao governador das armas, acompanhando-a com
ri junta. pl'ovisoria, querendo restabelecer a ordem alte- o offlcio por copia n. 4, no qual expunha as difficuldades e durada com o clesemba,rqne da tropa, proclama ao povo vidas que lhe occorrião acerca daquella representação.
cc Respondeu o governador das armas o que consta do seu
que tem paI' tal motivo desamparado ,a cidade.
oflicio por copia n. 5, e ii vista delle resolveu a junta pemJittil'
o desembarque da tropa, á excepção dos officiaes superiores c
cc PnocLAMAÇÃO.-A junta provisoria do governo da provin- do estado-maior, conforme os termos da mesma representação,
cia da Bahia!-.L\ junta prol'isoria do governo tem ouvidn com a qual deferio, participando-o assim pelo oflicio por copia n.6
feita a esta junta por mu.ítos negociantes desta pra9a, protesta a
necessidade 00 desembarquc da tropa. que do RIO de J~~elro
arribara a este porto em o navio cc S. José Americano. )! a excepção dos omciaes superiores e d,o estado-maIOr, e participa a
V. Ex. que para esse fim se expedlráll ~elo arsenal C!e. mannha
as ordens necessarias, logo que por V. Ex. forem eXJgldas.
cc Deos guarde a V. Ex. Pàlacio do gove,'no da Bahla, 26 de
de ~aJço de 1822.-11101. e Exm. Sr. brigadeiro governador
das al'mas desta provincia. »)
(Seguem..se as assignaturas,)
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ao dito governador das armas, que, exigindo por via de um seu
ajudante de ordens as providencias para o desembarque, forão
estas r1adas pelo oflicio n. 7, e se efTectuou o mesmo dosembar·
que na tarde do dia 27 do mez ultimo.
c( Do sobredito oflicio n. 4. se conheceráõ os justos motivos
que a junta teve para duvidur j ella considerava, como re:;nmidamente indicou no oflicio ao govel'Oador das armas, além
de outras razões, que, posm o soberano congresso haja determinado que esta provincia da Bahia reconheça a cOrte de Lisboa como o unico centro dos poderes legislativo e exvcutivo,
ao que esta junta c a provincia submissamente obedece j todavia, emquanto S. A. Real existe no Rio de Janeiro, subsiste a
sua regencia e governo a respeito das provincias, ás quaes não
foi ordenado que o deixem de receber, e que não competia,
portanto, de f6rma alguma a'esta junta frustrar as ordens dadas pelo herdeiro do throno a subditos sujeitos á sua obediencia, sobre objectos de que S. A. Real tem tomado sobre si a
competente responsabilidade, communicando·os a el-rei e ao
soberano congresso.
cc Além de que, a junta não via com evidencia que qualquer
accrescimo de tropas européas houvesse de concorrer para a
tranquillidade da provincia, quando aliás o facto era que, dcpois que Tierão tropas de f6ra para este paiz, apezar da honra
do actual governador das armas, e severa disciplin~queeste e
sua' officialidade pretende estabelecer, havião occorrido muitas
occasiões de desasocego e perturbação, tendo-se desgraçadamente desenvolvido com a maior violencia os quasi esquecidos
odios, e rivalidades entre naturaes e europeus, que têm dado
motivo a infinitas rixas, encontros mortes, e finalmente os horrores da guerra civil dos dias 19 e 20 de Fevereiro, com as
suas extensas c incalculav.eis consequencias, como esta junta
tem declarado no offlcio, que em 8 de Março proximo dirigira
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oftieios de n. 3 a n. 7, e agora accusa a dos de n. 1 e:4, ficando
cerlo deseu conteúdo.
cc Ao officio de V. Ex n. 4 respondeu a mesma junta pelo de
que remelle agora ('la via), tambem enviado no predilo bergantlm; e, passando a responder 50bre os demai , participa a
V. Ex. para aubir A augusta prescnça de S. A. Real, que, não
podendo esta junta, com todos os bons cilladãos da provincia,
dcixar de congratular-se de que S. A. Real, cedendo aos votos
das provincias do Rio de Janeiro. S. Paulo e Minas ·Geraes
haja tomado a generosa resolução de apoiar, e levar ao conhe~
cimento de S. M. el-rei o Sr. D. João VI e do soberano congresso, as reclamações dos mesmos povos sobre algumas modificações que se está organisando no mesmo soberano congresso
da nação afim de se manter a unidade deste paiz e a sua cathegoria de reino, já outorgada pela carta de lei de 16 de Dezembro de 1815, con crvadas as bases dos portuouezes de ambos
os bemispherios nellas estatuidas, todavia, á vista da immediata obediencia, em que esta provincia se acba das soberanas
cOrtes 13 de el-rei, em virtude da deliberação de 18 de Julho de
1821, transmittida por portaria da secretaria de Estado dos negOC!OS da marinha e ultramarinos de 21 do dito mez li anno, e
das circumstancias ~a mesma provincia, a junta estA impossibilitada de dar cumpnmento ao que se ordena nos referidos oflicios.
cc Oeos guarde a V. Ex. Palacio do governo da Bahia, 11 de
Abril de 1822.-1I1m. e Exm. Sr. José Bonifacio dó Andrada e
Silva. »
(Seguem· se as assignaturas.)

Circular.
cc Ha vendo os nossos illustres deputados em cOrtes solicitado

ce Os representantes todavia, contando com o favor das tro- o voto das camaras da provincia sobre certos quesitos relativos

pas consta que auguravão jA de ante·mão o resultado da sua
supplica, e o ge~eral das armas, apoiando as suas razões n~ seu
officio por copIa n. 5, no qual até se fazem algumas allusoes A
falta de cumprimento de leis do soberano congresso e ordens
de el·rei, que não deixavão de ser estranhas á juuta, e por isso
repellidas pelo officio n. 8, 'pOz a junta na necessidade de
acquiescer ao desembarque ~xlgldo, na certeza .de que, se outra
cousa se deliberasse, poderla haver um motim causado pelo
exaltado zelo de alguns dos representantes, o qual parece ter
tocado os termos do fanatismo, e pMe mesmo com as melhores
intenções muito comprometter a causa da constituição, exacerbando cada vez mais os sobreditos odios e ri validades.
cc A provincia não se tranquillisou depois do desembarque
da nova tropa; antes nestes proximos dias tem arpresentado
indicios de nova agitação, chegando um grande numero de pessoas a desamparar a cidade e procurar espavoridas o reconcavo, o que deu lugar a que o governador das armas.e esta
junta proclamassem ao povo, corno consta dos impressos sob
ns. 9 e lO, a6m de o trauqnillisar e restabelecer a ordem publica.
cc Esta junta faz os mais ardentas votos para que se tome
quanto antes uma medida geral para todo o Brasil, que salve
tambem esta provincia das desgraças dc que parece ameaçada,
sendo uma das principaes fontes a .divisão dos poderes civil e
militar, da qual se prevalecem os perversos para introduzir a·
•di visão no povo: a antiga concentração das autoridades ci vil e
militar na pessoa dos capitães-generaes era perniciosa'A prüvincia; porque, além de ser sempre muit9 perigosa semelhante
concentração em uma só pessoa, essa pessoa tão poder03a,
sendo sempre um estranho á provincia, e vindo a ella demorar-se peuco tempe, só tinba as vist.as filas no seu paiz natal;
desprezava por via de regra os .meios de conhecer os melhores
cidadãos as circumstancias e verdadeiros interesses da mesma
provincia para os promover comp~lentemente~ estes inco~ve.
nientes cessão, estando estas autondades daposltadas em Cidadãos arraigados e escolhidos pelo voto livre da provincia ; mas
sendo destituidas da necessaria for~.a, pouco bem poderáõ jámais fazer A provincia, na qual houverem sempre bandeamentos, intrigas e barulhos, emquanto subsistir uma sem~lhante di.
visão de autoridade.
cc Deos guarde a V. Ex. Palacio do governo da Bahia, 6 de
Abril de 1822.-I\lm. e Exm. Felippe Ferreira de Araujo e
Castro. »
(Seguem-se as assignaturas.)

A junta pl'01Jiso1'ia ao ministl'o José Bonifacio, declaran-

do-se impossibilitada de cllmpTir as ordens do Príncipe
D. Pedro.

A grande questão da delegação do poder execulivo, que ora se
~rata no soberano congresso nacional, em carta dirigida a esta
Junta, com data de 18 de Março proximo do corrente; recebendo, porém, depois outra carta dos ditos illustres, igualmente
datada em 18 de Março, mas contendo aquelles quesitos enunciados de uma maneira distincta 011 mais explICita, transmitte a
mesma junta, por copia inclusa, o teor dos novos quesitos, para
que essa camara, tomando-os em consideração, como declaratorios aos conteúdos na sobredita primaira circular, declare sobre todos elles o seu parecer, havendo precedentemente consultado As pessoas que forem mais instruidas, e zelosas da causa
constitucional e prosperidade deste paiz, e o remelta com a
maior brevidade possivel A secretaria desta junta para ser immediatamente communicados aos referidos deputados, que, podendo deliberar francamente sobre todos os negocias, em virtude da amplissima procuração dos povos, outorgada ao acto de
sua nomeação para a extraordinaria commissão de formar a
constituição nacional, acbárão todavia conveniente sondar por
este melo ü estado do espirito publico. Palado do governo da
Babia, 14 de Maio de 1822. )

Quesitos.
cc L' Se convem Aprovincia da Ballia que no Rio de Janeiro
haja uma delegação do poder executivo para facilitar o recurso
em as dependencias que occorrem em todo o Brasil, e que seja
S. A. Real quem exercite o indicado poder. ou aliás se lhe convem que em diversos pontos do Brasil baja delegações desse
poder pal'a o mesmo fim ?
cc 2,' Se aos seus interesses convem que o poder executivo
se conserve só em el-rei, delegando este na junta governativa
de cada provincia a parte daquelle poder que fOr necessaria
para pôr em execução as leis feitas no congresso nacional, como
em outro tempo aconlecia com os capitães-generaes?
cc 3.' Finalmente, não convindo os dous precedentes arbitrios, qual seja aquelle que mais util e conveniente julga a provincia para o seu bom regímcn e administração, mantida a
união dos dous reinos?
cc Secretaria, elc., H de Maio de 182'l. »

DeCl'eto do Principe D. Pedro, convocando o conselho de
procuradores gemes das provincias para o dia 2 de
Junho.

cc Urgindo a salvação do Estado que se instal1e quanto antes
o conselho de procuradol'es geraes das províncias do Brasil,
que mandei crear pelo meu real decreto de 16 de Fevereiro do
c( Illm. e Exm. Sr.-A junta provisoria do governo da pro- anno que corre: hei por bem mandar convocar para o dia de
vincia da Bahia, por seú oflicio enviado no bergantim «Treze amanhã os já eleitos e aqui residentes, não obstante faltarem
de Maio,» teve já occasião de accuasar a V. Ex. a recepção dos ainda os de uma provincia para a Iilterdl execução do citado
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dpcrelo. José Bonifacio de Andrada e Silva, de meu conselho. de ficar esta pl'ovin ia l1e o ligHda da obedirncia ;00 governo
elc. Paço, 10 de Junho de 1822 (Com a rubrica do Principe do Rio de Janeiro. foi approvlldo pelo sobpl'ano congresso
Regl'nle).-José Bonifacio de Andl'ada e Silva, »
, el1118 de Julho do mesmo anilo.
u Ultimampl1lr r~rphl'u-,l' nc-ta provinCla a lei do 1õ
Derreto do Pl"incipe D. Pedro convocando uma assembléa de .Oulllhro de 1,21; flli p"~la 1'111 eX"rnçà" p ninguem
gp,ral cOllstifuinte e legislativa ele deputadOs das pl'otin- a Impngnnu, Tal foi duranle UIO anno a ,i1I'I'ha que se
obôcrvou Ill'sla provi Cla: lal's -ão 'IS ohriga~'õ,'s PIlI que
tias dtl Brasil.
no" l'ollsliuimc.s, e por qllr omos resp"nsavels, l'mquanlo o sohl'rano ('ongr, ss". onde l' t;o IJrlldnci;o psllÍ
« Havendo-me representado os pr.ocuradores geraes de ai perfeitamenle rl'presPlll;oda, nãu I1lallrlar II 1'0 "'a\ ia
gumas pr vineias do BI'asil, já reunidos nesta cOrte. e d,ilIerenu Fiel ,lOS principios qUe Pll jurri. n,jo posso 11IOSte" camal'as e povo de outras, o quanto era nect'ssal'lo e ur- lrar-me indifTeren[p SI'I1I incol'Jer enl um c.il"O'. ao passo
gente para a manlença da inlt'l!.ridade da monarchia porlugueza que vejo oar Ilesla ci<ladO' p'lra oper;or uma-revolução;
e jolSto decoro do BI asil,a convocação de ,:ma assemblp~ lu;;o- muito Irbles cooseqllellci;os dpve trazer, e (' do meti debrasiJipnse, que, invesllda daquella porçao de sr.be,rHDla, q~e
esspncialmente resiele no povo deste grande e nqulsslmo contl ver dirigir-me a VV. EExs, para, de accordo, cnioarmos
nente c"nstitua as bases subre que se devão exigir a sua inde- dr. 11m ohjeclo de tão alta ll'ansl'endencia.
« Trnho lido COIll a maior mag;la o n. 25 do perio.pend;ltcia. que a n ,lureza marcára e de q!le já estava de PUSSI).
e a sua un~ào com lodas as u~lras parles l~tegrantes da grande dico, que nesta cicla,le SI' public'a sob (I titulo de O Consfamilia porlugueza, que cordlalmenle desej8 ; e. reconhecendo tif1lcional; alli vPjo qne a camal'a, obrando de accordo
eu a verdade e a fo-rça das razões que me forão ponderadas, C;Jm o governo 00 Hio de Janeil'o, e lrahindo o que
nem vendo outro modo de assegurar a felicidade de-t.. reino,
manter uma ju,ta igualdade de direi los enlre elle e o de Purtu- o'antes jurám, procura ainda re'oluciooar este povo, fagal, sllm perlurbnr a paz, qu~ tanlo cnnvcm a ambos. e tão zrodo pnblicar nma resposla do minblerio do RIo a uma
plopria é de povos ii màos: bel por bem, e com o parecer do carta da meSllla f'amara.
meu conselho de Estado, mandar convocar uma as;;embléa ge«
facto de obrai a Cllmara de accordo com o governo
ral cnnstituinle e legislaliva, composta de deputarias das pro- do Rill é suflicip.nle par" II qualificar de criminosa. visto
vincias do Brasil, novamente eleilos. na fórma das instrucções que ella vem assim H_al'provar procedimentos em que se
que em conselho se accordar.em, e que serão publicadas com a lêm aberlan1enle lransgredldo as leis que a soberania da
maior brevidade.
_
( José Bonlfa.cio de Andrada e Silva, do meu conselho, etc. na<;ão, por elia reconhecida, promulgara; purém a cir~
cumst:lI1cia de fazer publico o seu comporlameuto ainda
Paço, 3 .de Junho de 1822. »
a lorna mais crÍlllintlsa, porque aSSlllJ pretende sublevar
o povo, que atr agol a se f'Ollsenava pacifico, e espeO general Madeil"a, pl'evendo alguma coramoção na villa rando as ulteriores deliberações do slJbl'rano cong ressoo
da Cachoeim, manda para alli uma barca pam impôr
« No momellto actual. f'llJ que o povo tem sido levado
áquelles povos: a guarniç40 da barca e os habitantes a um aILo gráo de elfervescencia, é peflgoso tudo o que
tende a pô-lo em agitação, e quantas providencias se detravdo rimas e a&suadas.
vem para coo tê-lo nos seus devidos limites não são demasiadas; assim to mão-se do inaior pen;!o os escriptos que
« IlIm. c Exm. Sr.-Hoje, pelas 5 horas da tarde, se publicão, dll'igindo a opioião publica de urna maneira
appareceu na praça desta villa, quasi toda a guarnição propria para produzir a anarchia e guerra oivil, e é por
da barca-canhoneira surta neste porto, unida com os ma- isto que o n. 25 do Constitucional, proclamando pos porujos da lancha, que hontem chegou da cid,lde para con- vos para se unirem ao Rio de Janeiro. é incendiario e
duzir o 1 0 tenente Domingos Fortunato do Valle, -por ser seus autores perturbadores da ordem estabelecida.
rendido no com mando da sobredita barca por outro uffili A' vista do que tenho exposto é de absoluta nece,sicial, e armados todos de espadas, pistolas e espingardas, dade que VV. EExs , a quem a lei do lo (\1' Outubro inpuzerão na maior consternação os pocificos moradores; cumbe a policia da provincia, dêem as suag necessarias
mas felizmente a ordem se leIO restabelecido, pois neste providencias sobre o comportamento da camara e dos
momento tudo parece lranquillo, tendo mUito concorrido redactores (lo Constitucional. embaraçando a continuação
para pacificação da rcferida tripolação o zelo do mencio- de procedimeolos da camara contrarios ao que temos junado 1 0 tenenta Domingos Fortul11!lO do Valle, e me rado, e que eu hei de fazer guardar, e tomando até a resconsla qne a bordo da mesma barca se acha preso um peito da antl'rior COlloucta da camara e dos redactores as
frade, a quem imputão ler occasionado aquella assuada medidas que a VV. EExs. parecerem convenientes. Nincom razões que tivera com um soldado da dila guar- guem melhor que VV. EExs. deve estar ao facto da minha
franqueza e fidclidéode, e novamente protesto a VV. EExs.
nição.
II Queira V. Ex. levar ao conhecimcnto do governo que assim continuarei a persistir.
o que exponbo, para que determine o que parecer mais
« A VV. EExs são hem conhecidos os meus principios
justo, e não vêrmos repelidas laes acções, qne podem de moderação, e nin/!uem. sem fazer-me injustiça, poderá
arrastar males incillcula~eis.
acclÍsllr-me de não desejar a paz e a tranquillidade dos
« Deos guarde á pessoa de V. Ex. Villa da Cachooira, cidadãos j porém nem eu poderci continuar no llIau sysás 8 1/2 horas da noite de 1.() de Junho de i822,-IIIm. tema de moderação, nem a paz poderá sustentar-se se' as
e Exm. Sr. Francisco Carneiro de Campos, secrclario e autoridade;; não empregarem de commum accordo tomembro do governo provisorio desta provincia da Bahia. dos os meios pam se cOllservar a ordem estabelecida, emDe V. Ex. subdito muito respeitador.-O juiz de fóra An- quanto as côrtes não detcl'Illinarem o conlrario
tonio Cerqueira Lima. )1
li NilO desejo a desordem nem Jámais a promoverei;
pOI'élll não consentirei que se proclame aqui um systema
do que jurámos. Eu faço, pois, a VV. EExs. a
o general .lJfadeira queixa-se-do procedimento do senado dilfel'ente
fiel exposição dos meus sentimentos, e eu rogo a VV. EExs.
da camam e do l'edactor do pel'iodico -Constitucional- que obrem comigo da mesma maneira.
" Eu me persuado que faço á nação em geral, e aos
, e pede providencias,
habitantes desta pro\'incla rOl particular, o maior serviço,
li Illms. eExms. Srs.-Quandose proclamou nesta cidade rogando a VV. EExs. a sua cooperação a favor do restaa constituição no memoravcl dia 10 de Feverpiro de 1821 belecimenlo e cOllservação da publica tranqUJllidade.
unanimemente jurou o povo, tropa e autoridades, união
« Eu desl'jo ~l bem; porém elle. nã? se I'oder~ alcançar
com Por[ugal e adbesão ao systema alli adoptlldo ; este sem. a ~}a/'lnOU1a entre as duas prlllClpaes alltorlflade~ da
juramento foi ratificado pelo que ás bases da constituiçiiO provll1CJa; conse~vada ella t~do gyrlltá nos seus el~o.s
se prestou em 25 de Moio. para o qual acto foi o povo, compelentes. c nao. ver! a B"llIa no mel~ da guerra CIVIl
convidado pela proclamação do senado, de 23 do mesmo, cOITeI' o sangue de lI'maos parenles e allllgos.
mez; todo este comportamenlo, bem como a declaração I ti Deos guarde a VV. EExs. Quartel general da Bahia,
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10 de Junho de 1.822.-lllms. e Exms. Srs. da lunta PI"O- principalmente P?r uma autoridade preponfierante ojuizo
vi>ol"Ía rio governo desta provincia.-Ignacio Luiz Madeira que "o ~ltO offiCIal estava. pl'ivativamenle commettido,
sendo ahás franca a denunCia a qua.lquer pessoa do povo
de Mello. li
que enle.nela haver abnso d.a mesma liberdade; por outr~
A ittnta l'espemdeao oftieio do general Madei?'a, da vespera. p~l:te, a Junta eSLá pe:slladlda, qUI', pm vez de uma inquislça~ ll'n~brosa, snsplcaz, e arhltraria, qual a que vexava
(dlim, e Exm. Sr.- A junta 1lrovísoria do governo ac- IIS cldad~e~s nos tempos passados, só lhe COmpl'Le exercer
cusa a recepção do offkio d' v. Ex. em data de hontem, uma pollLIca franca, hberal l} concelllanea ao espirito'da
no qual annunciilnrlo como criminoso e rel'oluclOnario o prespnte epoca, a letra expressa das ]pis! e muito prlDcicomportamento da r.amara desta cidade por hav"l' eõta, palmente pelo que toca a lIberdade de Im[1rensa, posititrahindo o jurãml'nlo plestado no dia 10 de Fevereiro, e vamente gar~ntlda nas bases, e que a nação to· la consiractificado no dia 25 de Maio do anno passado, obrado dera o pal~dlO de. s~a segurança, e saha :,!l1arda de seu
de commum accordo ccrn o governo do Hio de Janeil'O, P mms precIOsos dlrelL.os, de cuja pulicia liberal lem o
muito mais pela pnblicação da correspondencia e carta mesmo ?ongresso n~lclOnal dado um insigne exemplo na
recebida daquelle ministro, e indicando ao mesmo t"mpo lolel'anCla que ba tIdo para com o aUlor do folheto dos
com" incenrliario e turbador da ordem estabelecida o Vinagristas, que aliãs tem duramente atacado e cum a
redactor do pt::riodico intitulado C071stitueional, por haver arma do rediculo, de t.odas talvez a mais terriv~1 á auloproclamado Qm o seu numero 25 a união desta província !'idade e decisões daqu.eIla sobl'rana assemhléa.' A junta
a re:.(encia de gua Alteza, augura V. Ex. as tristes con- Ignor~ que se tr~ll1e directa e positivamente algu na resequencias de uma revolllção. que affirma principia já a yoluçao nesta Cidade, e está persuadida que acamara
dar passos IH'sl.a cidade, .e exi.ge a cooperação e aCCOI'do J~mals dará 'p1l~S? algnm para turbar fi ordem puhlica a
da junta por via de provldr.nclas contm a conducta an- vl~ta dos prlnCIP!OS de obediellcia ás CÔI'lI's .' el-rei, que
terior da camara e dilo redactor; e capazes de obstar a a Junta lhe conSIdera, e que tem sido Lã,) eX[1licitamente
continuação llus procedimentos comra os jur'lmtmtos jà professados pelas e1~las primeiras autoridades da provincia
prl'stados, e que V. Ex. prompLLe fazer guardar. A jnnta em suas P!oclamaçoes, e quaesquer ado dI! sua adminiscoincidindo perfeitamente com V. I-:x., 1I0S idenlicos tração: nao parecendo aliás conceuivel a fon bre idéa de
principios de veneração e respeito religioso, que nos deve guerra civil, que ainda occorre a V. Ex. quando se coninspirar as sa~radas olmgações, que havemos eontl'ahitlo, templa que estando o povo todo illerm " f' V Ex., a
em quanto não forem competentemente I'evogadas pelos .frente da força armada, lhe sprá muito facil comer
representuntes da nação não encontra todavia ainda, pelo q~alquer pequena porção de tUl'bulentos, que p,'etenda
que pertence ã camara. uma razã~ sufficipnte na nitada amda alterar a paz de que· gozamos Estes são os senlipublicação, que aliãs não consta eVldentem nte fosse fftita n~entos, que a junLa francamente expl'ime a V. Ex. elles
por ordem da_dita cam~ra, para qu~ se contemple aquella sao lil~os da pureza de suas intençõe,;. da consideração
corporação, nao só deCida do conceito a que tem d·irelto da delicada crise em que nos achamos e do desejo sinl'ero
todos os cidadãos e autoridades, mas até positivamente da llal~mollia da provincia, de que a ju~ta tem dàdo sempre
incendiaria, e autora de revolução e desastres, e portanto as .mals constantes provas, assim como não pode a junta
sujeita ã severidade das providencias legaes. A. orde:n das deixar de con.templar os annuncios e receios experimencôrles de 18 de Julho proximo, communicada por porta- t~dos -no OffiCIO de V. Ex. , como elfeilos de um vivõ sentaria do govemo do reino de 21 do dito mez, mandando timento do dever e responsabilidade de seu cargo, não
que esta provincia rpconhecesse o governo estabelecido menos gue da adlíesão e zelo pela causa constitucional:
em Lisboa, como centro unico da monarchia ·e assento se todaVia V. Ex. achar que elles versão em erros dos
da representação nacional e do lhrono pnrtuguez, não qu~es nenhum .in.dividuo ou corporação se pode sem a
arroganCla Julga~ ab~ol~tamente isento, a junla roga
inbibio todavia, antes recommendou a oommunicação, e amaIOr
V. Ex•. , que os q1lelra mdlcar; fazendo ainda novas.
franca ~orrespondencia com o Rio de Janeiro e outras cOlllmnmcaçõ~s
a esle respeito com os dados que tiver
provincias: da carta publicada apenas se infere, que a
camara não podendo -dar cumprimento ao decreto de pa.ra esclareClme.nto de negocio tão importante; porque
Sua Alteza Real de 16 de Fevereiro deste anno, por se ii Jnnt:l só desela acertar e está prompta a cooperar cm
que possa tender á cODservacãu da ordem e publica
achar ligada pelos sobredilos juramentos, se escusiÍra da tujo
tranquillidade.
•
falta do dito cumprimento com protestações em termos
(I Oeos guarde a V. Ex. Palacio do governo da llahia 11.
officiosos, quaes cumpria dirigir ao herdeiro de Ulrono, e a
puhlicação daquelle documento nada parece influir contra de Junho de 1822. - IlIm. e EXIII. Sr. brigadeiro govel'a tranquiJIidade publica, manifestando ap~nas os desejos nado r das armas desta provincia (Seguem-se as assigda côrte do Rio de Janeiro, para que, em algum tempo naturas). II
se verilique a reunião de todas as provincias, objecto q'le
hoje é a todos patente, até pelas discussões do soberano
congresso, que cfr-:ulão em lodos os periodiéos .le Por- Tel'lno du eamam lavrado &m eOltsequencilJ. do proceditugal. Pelo que diz respeito ao redactor do Constitucional,
mento elo gene1'Q1 Madeira nos dias 12 e 15.
, não pode a junta asseVl'rar, que elle, assim como outros
periodistas desta cidade, se hajão sempre bem contido
nos limites da prudencia e circumspecção, que exigem as
« Aos quinze dias do mez de Junho de mil oitocentos
nossas delicadas circumstanscias; porque quasi todos. vinte e dois annos nesla cidade da Bahia, e casas do conem vez ele empregarem a sua influellcia em neulralisar selho della, onde se acllava o Dr. juiz do crime no impeos odios e partidos. desgl'açadamente d"senvolvidos entl'c dimento do actnal presidente do senado, e O procurador
nós. e inculcar o respeito devido ás autc.ridades para se do mesmo conselho, o coronel Fl'ancisco José Lisboa ~
firmar o imperio da ordem, tem muitas vezes axacerbado pnr ~),te foi dito, que q~eria decl.arar como declara, qne
os mesmos partidos, e deprimido as autoridades civis. no dm 12 do corrente nao houve vereação por faltarem os
que achão inermes, perante a opinião publica debaixo de verearlores, senrlo esta falfa procedida de se acharemfrivolos e alambicados prelextos. A junla tem deplorado Ilaquelle dia os paço~ do conselho gnarnecido de patrulhas
estes excessos; porem ella se tem abstido de lodo o pro- de cavallaria, estando conliouamenle a circular toda a
cedimento; porque sendo Iicitu a qualquer cidadão fazei' r.llsa da camara uma parlida da lUesma cavallaria, comtu'lo quanto não é prohibido expressamente pelas leis, e mandada por ~m subalterno de nome l\lonjardim, diexprimir fraocamente os seus pensamentos conforme se zpodn-se publicamente que psta tropa era dlstinada a
acha determinado em os artigos segundo e oitavo prender a camara se intenlasse acclamal' o Principe Redas ha..es juradas, a mesma lei havia estabelecido um of- g~nte j o que mais se verificou depois que elle procuficial publico encarregado de promover o castigo das rador e o veador França, unico qne no relerido dia comtransgressões e delictos conlra a dita liberdade de im- pareceu, se retirárão da casa da camara depois do meio
prensa não parecendo por isso conveniente antecipar dia: porque logo tambem as referidas patrulhas se reti-
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rárão ao seu quartel, declarando mais o mesmo procu-' (( Espero que assim o executeis, e á junla provisoria
rador, como memhro do senado, ser falsa a causal que se disse governo escrevo tambem para que aprompte emquer aLlribuir a semelhante procedimento, o que melhor barcal1Ões, e tudo que fôr necessario para o vosso immeconstará de todo os actos, que o mesmo senado respei- diato e cornmocl o regresso; quando não ficareis rcsponsatatlor da lei, e da ordenl tem nralicado, resultando do vel. a O('os, a el-rei, a mim, e ao antigo e novo mundo,
referido procedimento da tropa 'que assim ron10u a casa pelos deploravei resulLados e funeslissimas consequencia.s
da J;:amara, o não haver vel'eaç'io no dia de boje, por não da vossa desobediencia.
(( Escripta no Palacio do Rio de Janeiro, em i5 de Jucomparecer úm só vereador, nem mesmo dos annos preteritos chamados para sllbs[iluir os do presente anno. O nho de 1822.- Principe Regente.-Joaquim de Oliveira
que tudo elle referido procurador declarou, requerendo Alvares.
ao dilo presidente que assim se escrevesse: e para COllstar
o presente termo. Eu Joaquim Antonio de Atahyde Seixas
escrivão do senado da camara o escrevi. - Bastos, Lisbôa Decreto pl'ohibindo qlUJ seja reunido em uma só pessoa
Está conforme. - Joaquim Antonio de Ataide 5eixas. »
mais de um of{icio ou emprego, e vença ma,is de um
Q7·dena.do.
Cm'la régia do Pl'inr.ipe D. Pedl'o ájunta do governo da
Bahia· enviando por copia outnt, que na mesma dala
« Não lendõ sido bastantes as repetidas determinacões
dirige ao general Madeira para que com (~ ("opa de ordenadas pelos seo[!ores reis deste reinos na carta' regia de 6 de Maio de 1623, no alvará de 8 de Janeiro de
Portuga I se "ecolha áqllelle reino.
1627, e mais ordens regias concordantes com elles, pejos
quaes se ptobibe, que seja reunido em uma só pessoa
« Presidente e deputados da junta provisoria do go- mais de um officio ou emprego, e vença mais de ordererno da Bahia.-Amigos. Eu o Principe Regente vos en- nado j resultando do contrario manifesto damno e previo muito saudar. Desejando pôr a salvo os habitantes juizo a administração publica, e ás partes interessadas, por
dessa provincia dos gravissimos males, que tem solTrido não poder de modo ordinario um tal empregado ou funce que hão 'de continuar a soffrer emquanto alli existirem cionario publico cumprir as fucções, e as incumbencias,
os que delIes forão causa; dirijo agora ao brigadeiro Igna- de que é duplicadamente encarregado, muito principalcio Luiz ~ladeil'a a carta régia, inclusa por cepia, para mente sendo incompativeis esses omcios e empregos, e
que immediatamente se recolha a Portugal com a tropa acontecendo ao mesmo tempo, que alguns desses empreque dalli veio, tomando eu sobre milD a responsabilidade gados e funccional'Íos pllblicos, occupando 03 ditos emdesta urgeutissima e indispensavel providencia, Recom- pregos, e omcios, recebem ord-enados por aquelles mesmendo·vos que empregueis o maior zelo e patriotismo no mos, que não ex:ercitão, ou por serem incompativeis, ou
fiel cumprimento desja minha real ordem, apromptando por conC01'l'er O seu expediente nas mesmas boras, em
sein demora tudo o que fôr necessario para o commodo que se acbão occupados em outras repartições, Hei por
regresso. da tropa, tomando todas as medidas para que bem, e com o parecer do meu conselho d'Estado, excitar
não haja alguma reacção dos diversos partidos, que tra- a inteira abservancia das sobredilas determinações, para
halhareis por conciliar e reprimir, e fazendo constar a evitar todos estes inconvenientes, ordenando que os pretoda essa provincia o muito que me maguárão as suas des- sidentes, chefes e magistrados das repartições, a que são
graças, bem como os ardenlissimos desejos que fenho de addidos esses funccionarios, não consintão debaixo de
remedia-los e de cooperar com todas as minhas forças plena responsabilidade, que elle sejão pagos dos respecpara que este tão rico, tão grande e abellçoado reino do tivos ordenados, ou sejão mettidos nas folhas formadas
Brasil (conhecido só nas cartas geographicas por alguns para esse pagamento, sem que tenhão assiduo exercicio
que sohre elle legislárão !), venha a ser em breve tempo nos seus officios e empregos: e que islo mesmo se observe
ainda mesmo com aquelles, que- tivercm obtido dispensa
um dos reinos constilucionaes mais felizes do mundo.
« scripla no palacio do Rio de Janeiro, em tõ de Ju- Regia, para possuirem mais de um officio ou emprego na
nho de 1822.-PI'incipe Regente.-José Bonifacio de An- forma permitlida no cilada alvará de oito de Janeiro de
1627, pois que essa graça não os dispensa por modo
dl'ada e Silva. »
algum do cumprimento das funcções e incumbencias
aos seus offfcios e empregos.
o Principe D. Pedro ol'dena ao genel'al lfladei-ra ÇJue se. inherentes
« José Bonif~cio de Andrada e Silva, do meu conseembarque pa1'a Portugal com a t·ropa que daUi veio.
lho, elc. )) - Paço 18 de Junho de 1822, "
l)

« Jgnacio Luiz Madeira de Mello, governador das armas da província da Bahia.-En o Prineipe Hegente vos
envio muito saudar. Os de-astrosos acontecimentos que
cobrirão de-Iuto essa cidade nos infaustos dias 19, e 20 e
21 de Fevereiro, magllál'ão profundamente o meu coração.
Verteu-se o sangue de meus filhos, que eu amo como O
que me deu a natureza; e, não podendo restabelecer-se
a paz, o bem e alegria dos habitantes dessa provincia,
nem a minba propria alegria, emquanto não se pralicar na
Bahia o mesmo que felizmente se executou nesta côrte e
em Pernambuco, sendo até necessario, para tranquillidade de' toelas as provincias e para se apertarem de novo
os relaxados vinculos de amizade entre os dous reinos,
que o Brasil fique só entregue ao amor e fidelidade dos
seus naturaes; por tão ponderosos motivos ordeno-vos,
como Principe Regente deste reino, do q-ual jurei ser defensor perpetuo, e depois de ouvir o meu conselho de
Estado, que, logo que receberdes esta, embarqueis para
Portugal com a tropa que tão impoliticamenLe dalli foi
mandada, na' certeza de que fico responsavel a meu augusto pai pela fal ta das suas reaes ordens, as quaes elle
certamento vos teria dirigido, se poclesse vêr de tão longe,
p no meio das escuras nuvens que roileião o seu throno,
a urgencia e absoluta necessidade desta providencia.

-

o geneml1lf-adeiJ'a 1'enova as razOes de sua queixa cont"a
lJl'ocedimento da camara, e insistc em providenoias
contra os excessos do l'edactor do Constitucional.

b

« Iilm, e Exm. Sr. - No meu oflicio de iO do corrente
ponderei a V. Ex. os meus receios á cerca da influencia,
que sobl'e o povo da provincia poderia exercitar acamara
desta cidade, pelo seu comportamento a respeito do governo do Rio de Janeil'o, e o periodico, - Gonstitucionalpeja maneira porque dirige e opinião publica para se
adoptar aqui o systema do governo proclamado naquella
província ao dito officio me responderão Vs, Exs., no dia
11 procurando justificar a camara, e declararão que julgarão não ter devido providenciar sobre os periodicos,
fundados cm que as bases da constituição promettem a
cada um fazer o que não probibe a lei, e exprimir os seus
pensamentcs e que na lei da liberdade da imprensa se
indicárão as maneiras de se punirem os abusos desta liberdade. Ao mesmo tempo me significarão Vs. Exs. que
se achflo possuidos dos melhores sentimentos a respeito
do cumprimento das obrigações, que temos contraido, em
quanto não forem competentemente revogadas pelos re-
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presentantes da nação. O mésmo espir~to ~le patriotismo,
fidelidade e amor da ordem, que me lnstlgon a escrever
o meu prlmeiro officio, me obriga a fallar ai nela sobre os
objectos em questão, muito principalmente continuando
o Constitucional a dirigir a opinião publica contra a ordem
llstabeJecida. Tornando a ver o arlig9 do meu oitado officio a respeito elo mesmo pcriodico, não posso descobrir
onde contenha qualquer idéa, que possa mostrar desejos
de ver restabelecida por parte de Vs. Exs. uma inquisiCilú
tenebrosa, suspicaz e aí'biLraria, qual a que vexara os cidadãos nos tempos passados nem eu fallando de uma
maneira muito geral, inculquei a Vs. Exs. as medidas,
que dev\(o lamar, para assegurar a trallquillidade publica.
Ninguem é mais religioso observador das leis do que eu,
e esta qnalidade unida com a firmeza do meu caracter, e
com os desejos de que se conserve o socego nesta provincia me impoem o dever ele não guardar o meu silenr.io
sobre os meios, que se poem em pratica para o pertubar.
A liberdade de imprensa, e a faculdade de fazer cada um
o que ás leis não prohibem, são realmente dos mais sagrados direitos dos cidadãos de um povo livre; po!'em
estes direitos tem limilles, as leis fazem os mesmos cidadãos responsaveis pelos abusos, que delles fizerem;
logo ellas não querem, que se use daquelles dil eitos com
o prejuizo da sociedade; o contrario seria fundar o imperio da ílnarchia, e não se pode por consequencia ser
indilTerente a taes abusos pelo risco, que délqui resultaria.
II E'
verdade que a lei da liberdade ela imprensa indica a maneira de punir os abu'sos contra ella commettidos; porem como eu não estou obrigado a indagar se o
Corn;titucional tem sido ,ou não accusado perante a autoridade competénte; e porque me cumpre dirigir-me a
VV. EExs. sobre o bem do serviço nacional, julgarei mui
necessario fallar sobre o mesmo periodico receiando dos
elfeitos, que. a sua doutrina pode produzir no povo, e
pedi a VV. EExs., que a este respeito dessem as providencias, que lhe parecessem necessarias. Entretanto
continua o ConstitucionaL a apresentar suas idéas subvel'sivas nos numeras trinta e trinta e dois desfigurando os
principias, qu~ a nação juro,! calumniando-ID:e e at~ convidando a traIr os meus Juramentos. ASSim Val elle
abusando da bem enlendida liberdade, que a conslituição
concede, e ensinando ao pO\lO sem pre disposto a abraçar a
novidade, e quasi nunca conhecedor dos males que podem
daqui resultar, idéas que talvez possão ser-lhe mui funestas. Ninguem pode negar. que o povo está actualmente em agitação, e que em taes circumstan'.:ias é mui
perigoso nào o dirigir com pruderlcia: eu san amigo do
povo, não desejo vel-o envolvido em desgraças; só por
elle tenho receio de que se desenvolvão os parLidlJs, e a
nação me acrusaria de mau, se por estar a testa da força
armada fosse indilTerente as revoluções. Eu faço portanto
da minha parte o que está ao meu alcance para afastar o
mal, pedindo a VV. EExs. , que tomem as suas medidas,
para assegurar a tranquillidade publica, e a ordem esta·
belecida, e eu gozo assim do lestemunho da minha pura
conscienciu. Eu jurei obedecer e fazer guardar o que as
côrtes da nação decretarem; só ellas reconheço autorisadas para legislarl:m sobre o sistema politico da monarchia porfugueza: eu faço pois mais uma vez e.§ta declaraÇãO, e não lerei por consequencia remorças. se,
para cumprir com o meu mais sagrado dever um dia for
obrigado a coliocar·me a frente dos soldados. VV. EExs.
mesmos no seu ofllcio no dia ti reconhecem a veneração
e religioso respeito, que nos devem inspirar as sagradas
obrigações, que havemos contraido; debaixo deste principio VV. EExs. poderão haver-se como dictão taes obrigações, e inspirar ao povo 0.-; melhores sentimentos: obre
elle segundo o que jurou, use do direito que o artigo
quatorse das bases da nossa constituição lhe permiLLe;
conserve-se em tranquillidade, e então as armas portuguezas não percorrerão as ruas da Bahia salpicadas de
sangue de seus irmãos. Como novamenle fallei sobre a
camara no principio deste omeio, cumpre que exponha as
razões, em que me fundei para dizer a VV. EExs. no meu
oflicio de iO do corrente, que ella obrara de accordo com
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o governo do lHo de Janeiro. E certo que a resoluç;lo do
soberano, congresso de i8 de Julho de i821 recommendava a Exm. junla provisoria do governo desla provincia,
que conservasse; e promovesse as relações e correspon
dencia franca e leal com a provincia do Rio de Janeiro. e
as mais deste reino. Nem eu poderia levar a mal, que
a camara desta cidade assim obmsse ainda quando .ial
resolução não existisse; porem não posso com:eber, qlle
da doutriná da dila resolução se conclua, que pode a camara obedecer ao governo do Rio;
II Não sei o lJue escreveo aramara aql1elle governo; e isso
el:a preciso para se julgar sobre o seu rOlllportamento, nem
sobr~ cousas, que ignoro teria eu estribalÍo as minha:;
queixas a respeito della; porem o - cumpra-se e regis-.
te-se, que acamara poz na portaria do ministerio lia Rio
de Janeiro de tO de Maio me fornece um surnciente ululo
para taes queixas. Ninguem pode duvidar, que acamam
deste modo se obrigou a pt'omover por lodos os meios
que estão ao seu alcance, a união desta pru' incia as que
reconhecem a regencia de Sua Alteza Real, e o dar a execução o decreto de 16 ue Fevereiro logo quo as circumstancias' o permiltão, por ordem daquelle governo, a quem
ella não está autorisada para obedecer, em quanto não'
for reconhecido pelas côrtes.
« A isto chamo eu obrar de accordo com aquelle governo; e obrar de accordo e obedecer a um governo, que
ainda está illegal, é falLar ao prometlido oos juramentos
desta provincia e é ser por consequencia criminosa.
« Não posso deixar de persuadir-me. que a publicação
da referida pOl'lal'ia fosse feita por ordem do camara ;
quem seria tão átrevido que lançasse mão do original ou
do registo para extrair uma copia, e publical-a depoi
sem licença da camara? E quando assim fosse e ella obrasse
com franqueza, não deveria ter patenteado isto mesmo
ao publico. Publicai' a dita porlaria com o competE}!lte
- cumpra-se e registe-se - é já dar passos para conseguir
o que ne.'la se lhe recommenda, animando o povo com o
seu exemplo, e querel'ldo assim aproveitar-se da agitação
em que elle se acha. O povo illude-se muitas vezes a respeito do poder das camaras, persuadindo-se que ellas
podem decidir as grandes questões da nação: esta influencia é mui perigosa nas revoluções, e ella por si mesmil
deve-se recommendar a vegilancia de VV. EExs. Eu rogo a
Vs. Exs. de persuadirem-se, que as minhas palavras são
dictadas tão somente pelo amor da patria da c.onstiluição
e da boa ordem, e que eu' me julgarei feliz sempre que o
povo guárdar os limites em que deve conservar-se para
não ser condusido a desgraça. Eu respondo pela tranquillidade das tropas, e posso assegurar aos habitantes
desta provincia, qne ellas guardarão um profundo silencio
em quanto ista for cempativel com a dignidade da nação
por tugueza e dellas.
Deos guarde a VV. EExs. Quartel gcneral ela Ballia 25-de
Junho de i822. -lllms. e EExms. 51'S. dajunta provisoria
do governo desta provincia. - Ignacio Luiz Madeira de
Mello.ll

o juiz

de fóra da Cachoeira DI'. AntlJnio de Cerqueira
Lima p;J1'ticipa ao seaelario da junta provisoria da
Bàhia tel' sido accfaltlado naquella villa Sua AUe:;a
Real regente e pel'petuo defensor, ~ protector do Brasil.

« Illm. e Exm. Sr. - g' do meu devei' participar .1
V. Ex. da maneirll, que me é passivei pela estreiteza rIr
lempo, que lioje foi acclamado nesta villa Sua AlLeza Real,
Regente e perpetuo defensor dG Brasil, e isto em consequeccia de se ter reunido na praça desta I'illa os coroneis
de cavall:l.ria miliciana, José Garcia Pacheco, e I~odl'igo
Antonio Falcão, tendo este e aquelle me ofliciado para'me
achar eom a camam nos paços do conselho: como tudo
cousta do termo de vereação, que nesla oecasião não possu
ainda transmillir a V. Ex. E' com bastante magoa na crisl'
actual, mas que o meu est. do de molestia, e mais de
min!Ja família exige,que eu requeira a V. Ex. e a jun~a pro-
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visori~, um mez .de licença para estar na cidade, e con-I c~nstantement~ r1ominado em lodos os corações brasisultal os facultatIVOs.
.
leIros, enlhl1!'Iasmo que Polles cUlltavão garantido POI'
Deos guarde á pessoa de V. Ex .. Cachoell'~, 25 de Junho ~odas as auloridades desta villa, e alé mesmo pelo romde i822:-[(lm. e Exm. Sr. FrancIsco Ca!·nel.ro de Campos, mandante ~'" cnnhonpira slIrta neste porto; poi~ que
s~cretarJo e. r,nembro do governo provlsoJ'lO desta pro- seudo prevIamente omciado duas vezes sohre semelhante
vmcla. - OJUIZ de fóra Anlonio de Cerqueira Lima. »
passo eelo corOllel cOlllll1andante do re imento de caval,
I~ria miliciana dpsta dita villa, em aml)as respondeu ao
.. - ..
ajudante encarregado do officio, que elll.l dava sua pa• .
.
.
.
Os COl onels/ose GarG~a e Rodngo Falcao pa~'ttc~pao aJunt~ I~vra d'hoDra em como de forma alguma se OppOI'ia a medo governo da captlal o facto de haver stdo pela manha dlda qne se propunha lomar, virão cruelmente illudidas
acclamado na villa Sua Altesa Real, regente consti- suas tão .bem fUII~ladils e_peranças, disparando-se daquella
tuciona! protector e defensor perpetuo do Brasil, pell') canhoneira tres tiro? tle peça com metralha subre a tropa
.
.
e povú, que, conclUldo o sermão e Te-Deum, a que se
voto geral de todos os hab'ttantes destlz vt/la.
procedera, desfilaya pacificamente para suas caSas. Medida Ião hostil poderia arrastai: uma horrorosa mortaD(IIllms. e EExms,Srs. -E' do nosso dever participar desde da~e, ~e a vasante da maré não fizesse malograr as ponjá a VV. EExs. , que ohservando sei' o volo gerl\l d-e todos tanas, empregando-se no caes a maior parte da metralha,
os habitantes desla villa e seu termu ser Sua t\lteza o do que resulLou poucos sahirem feridos. Mas, I1lms. e
Prinr.fpe Real aeclamado regenle constitucional de-ste gxms . 81's. , ~iDI!a_aqui ~ão. parou li desp,)tismo e perfidia.
reino do Brasil para gozarem llaquellas vantagens, que De n01te se dlsparao seis tll'OS na mesma direc{'ão e na
só lhes podião resullar de uma estreita união destá pro- da povoaçãu de s..Fdix, que fizerão grandes eslr:al7~s nos
vincia ás de mais, que já tem a dila de serem governadas edillcios do Dr. juiz de róra, do llapitão Anlonio d~ CastrO
pelo mesmo senhor, compa;'ecerão na man/ul do düt de Lima, e outros muitos. Ainda mais na manhfl do dia
hoje na praça desta villa, e depois de reunido o senado d'hnje a mesma canhoneil'a faz aprel1eniler as canoas,
da camara, capitão-mór, e todas as mais classes de povo, que passa vão carregadas, abrindo caixas e cartas, partique já na mesma occasião manifestados exprmião claris- culares de correspondeneia. Todos estes actos, lIIms. e
simamente o desejo ardente, que os possuia, foi Sua Al- E:'I:ms 51's., u!lidos ao grande numero de europeo, resi·
teza oSI'. Príncipe Real acclamodo Regente constitucional, dentes nesla vllla, que desde logo entnirão a concorrer
protector e defensor perpetuo deste reino do Brasil para tumulllJosameDte para a dita canhoneira, sepultárão a
gozarem daquelIas vantagens, qu,~ lhes podião resullar de mesma I~O. ma~ol' horror, deixando claramente vêr:, que a
llma estreila união desla provincia as de mais, que já guerra CIVil nao estava longe llo reduzir à~ nltimas extretem a dita de serem gOt1ernadas pelo mesmo senhor. midades um povo docil, um povo hospitaleiro, que sem
C?mparecer~o na man.hã do dia de hoje na praça desla faltar em um só acto ás leis existenles, sem violar os divJ\la, e depOIS de reUnIdo o senado da camara, capilão- reitos de cidadão algum, procurava tão somellte declarar
mÓI' e lodas as mais autoridades a testa de um immeD'o a essa capital, a toda a provincia, e a todo o BI'asil a sua
concurso de povo que, já p(\r outros signaes na mesllla oe· uniiío as de mais prol'incias do mesmo, e 11 sua obediencia
casião manifestados, exprimião c1arissimamenLe o desejo ao mais amado dos principes o Serenissimo Sr. D. Pedro
ardente 'que possuião, foi Sua Alteza o Sr. Princlpe de .Alcantara, successor jurado da monarclJia luzo-braHeal ac.clamado regente constitucional, proteclol' e de- slleIJ·a. Taes forão os poderosos motivos, que obrigarão
fensor pel'petno deste reino do Brasil da mesma maneira os cOJ'Oueis 'de cavallaria a convocar uma assembléa comque o tinha sido Da cidade do Rio de JaDeiro, e de tudo o posta d.e torlas as autoridades e mais cidadãos cODspicuos
o mesmo senado mandou lavra!' a competente acta, em desta vI\la para se adoptar uma medida, que ao mesmo
erce todos ussignárão a qual será brevemente remeLlida a passo podesse destruir' todo a origem de desunião e resVV. EExs., ficando os abaixo assignados mui severamente sabio, c ~efendel' corajosamente qualquer aggl'essão, que
oecupados em manler a traDouillidade publica,-sem a qual se. tentasse' cODtra um povo, que se via insultado, opprilião podemos prosperar. Os abaixo assignados, desenvol- mldo, e prestes a succumbir aos golpes telTiveis d'anarvendo por este modo o seu patriotismo, estão altamente chia e guerra civil. A assemhléa, como VV. EEx's. verão da
propl:ia acta, que se lavrou, deliberou, que se instalasse
conven~idos, que cm nada tem desmerecidO daquelle
respeito sa~rado que sempre tributárão, e protestárão uma junta, composta de cinco membl:Os com a deDomirender até ao ultimo momento de sua exi$tencia a Su~ nação-JUl~tl~ interina, conciliat~ria de defesa-que tenoJo
por allrlbulçoes desempenhar slmplesmeDte o seu titulo
Mage~tade el·rl:i o SI'. D. João VI, em cujos termos li_o
dUl'asse.até
que VV. ~Exs. , prestaudo-se a lilo juslos votos
songeao-se de merecer de YS'. Exs. a apPI'?vação do passo,
que veem de da: P?r. ser tao justo e legitimo, quantu são de selltuneDtos, so dIgnem de dar todas as providencias,
os solerDnes pl'lnClplOS, que a naç[IO toda tem procla- cooperar por todos os modos ao seu alcance a que saia
deste p~lto aquella dila canhoDeira; unica medida capaz
mado.
u Deos gnartle a VV, EExs. por muitos annos - Quartel d.e. ter~lI1ar tllnlos males. A sobredita jUllta iuterina CODda villa da Cachoeil'U, 25 de Junho de 11122. - llIms. e sJ1~atorJa e defesa, aproveita esta occasião de render a
Exms. 51'S. do govel'llo provisiollal da capitania da Bahia. VV. EExs. todas as submissões: e firmemente convencida
- José Garcia Pacheco de Moura Pimentel e' Araaão co- de que, dedicando-se sómenle :I. natural dereza, que a
rODei commandante do regimento de cavallari~'-: Ro- t~dos toca, uão tem faltado ao I'espelto e obodiencia dev~da ao augusto congresso da nação, II ai-rei constitudrigo Antonio Falcão, coronel aggregado.
Cl~lIal, as bases da constituição jurada, e a todas as leis
eXistentes, espera firmemente a aprovação de VV. EExs., e
A junta 'inter~na inst.allada na Cachoeira diríge-se ao go- a communicação de suas ordens.
v.e.rno pro1J1sfl'l'io da provincia, queixando-se do pro ce- « Deos guarde a VV. EEu. como havemos mistere nos
d~mento do com~~:I1~dan!e da canhoneí1'Q surta naqllelle apraz. Cacl.lOeira 26 de iUDho de 1822. -AntuDio Teiporto, pOI' ter dmgtdo ttros de metralha sob/'e a villa e xeira de Freitas Barbosa, presidente. Antonio Pereira Rea povoação de S. Fide!is, por occas·ião de ter o povo bouças, secretario. José Paes Cardoso da Silva. Manoel
p'l'oclf.!'mado solemne.men.te o Príncipe Real regente do José de Freitas. Antonio Jose Alves Bastos. I'
Braml; pelo.que fOl m\.Ster instatlar a jttntJ interina
para os guwr, defen.der, e terminár os males que
soffrem.
Termo de vereações da Q.cclamação do Principt Real, regente, perpetuo defens()r e protector do Brasil.
, « IIlm? e Exms. 51'S. do governo provisional.-Os paciflcos hablta!lles desta villa, tendo pror.lamado solemne- • (I Aos 25 dias do lUe?, de Junho de 1822 annos, nesta
m~nl~ no dia de 1l0Dtem a regencia de Sua Alteza o SI'. VI lia de Nossa SenhoJ'il do Hosario do Porto da Cachoeira
prIDClpe real, com aquelle nobre eDthusiasmo, que tem em os passos do Conselho e casa da camara della, onde
17
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se acharão presentes o DI'. juiz de fora, presidente, An.tonio de Cerqueira Lima, e vereadores, o mais velho, tenente coronel Joaquim José Albernás, o capitão Antonio
,da Costa Lima, e por ausencia do sargento-mór! Francisco José daSilva e Mmeida, que se acha na CIdade da
Balda veio o do anno atrasado Joaquim Pedreira do
Couto' Ferraz. com o procurador actual, o capitão Manoel
Teixeira de Freitas, onde todos forão eonvocados por officio do coronel de cavallaria miliciana José Garcia Pacheco, que se achara a frente do corpo do seu commando
na praça desta villa, para. que se. achassem em camara,
onde com etreilo, sendo vmdos e Juntos em mesa de vereação o dito ministro presidente, vereadores, e ~I"OCU
radores Jogo ahi comparecerão o coronel José GarCIa Pacheco elfectivo e o coronel fiodrigo Antonio Falcão, ag·
gregado.. e por ~lI.es foi dito, que. clles havião convocado
a camara e autondades do destncto para o fim de que
com a presidencia da mesma camara se acclamasse Sua Alteza Heal o 51'. Principe D. Pedro, re&ente rerpetuo, de:
fensor e proteo::tor deste r~ino do B~asll. na lorma. que fOI
acclamado na cidade do RIO de Janeiro, o que OUVido pelo
dito ministro e membros da camara, accol'dárflo que a
mesma camara chegasse ás janellas dos mesmos paços
do conselho, para' saber da vonlade do Po.vo e tropa,
que na praça se achara poslada, assim a de cavallaria como a de milicias, de infanlarÍa, com o chefe
com:nandante o sargenlo-mór, Joaquim José Bacellar, e
da ordenança presidida pelos omciaes respectivos, achando-se o capitão-mór José Anlouio Fiusa dc Almeida na
casa da camara; e sendo pergunlado ao povo e tropa
pelo procurador do senado ~~anoel Tci~eira de ,Frei las,
que se achava com o eslandarte na mao, se emo contenles, que se acclamasse a sua Alteza Real o Sr. D. Pedro
de Alcanlara por regente e perpetuo defensor e prolector
do reino do Brasil, assim na forma que fOi acclamado na
cidade do Rio de Janeiro: e logo pelo p.ovo e tl'opa, que
se achava postado na praça, foi r~spoudido que sim, e
lançando o procurado I' o estandarle fora das ja,nel.las
houvera proclamado a sua Alleza fieal o SI'. P.nnClpe
D. Pedro na fórma acima dila, e da mes!na maneira que
roi acclamado na cÔI'te do Rio de Janeiro, dando todos
muitos e repelidos vivas a sua ~lleza Real com .gl'a?de
alegria, conservaudo -se esta, vl!la e todo o .se~ dlstncto
adherenle a observancia as autondades constlluldas nesta
villa, e da mesma forma as autoridades con.Atui.das na ~a
pilai da provincia, logo que estas tenhão adlJendo ao SIStema da corte do Rio de Janeiro, que acabamos de proclamaI' ficando esta camara õbrigada na primeira occasião
a repr~sentar a S. Alteza Real a r~tirada. da,tl:opa européa,
por ser esta além de desnecessa~13, pl'eJudlclal. ao socego
desta provincia, e de como assim se cumpno e dedarárão fiz este termo, e declal'o que nesle aelo só compareceu o capitão-mÓ!' José Anlonio Fiusa de Almeida, só·
menle e não a sua trop.l de ordenança; e outl'O sim que
esla c~mara participal'á ao governo civil da provincia este
acto de acclamação com authenlica do lermo de vel'eaçao ;
e dechrárão mais os mesmos chefes e pessoas que concorrerão neste acto, que na representação, que esta camara deve levar á presença de sua Allez.e. Real expresse a
fa\la que houve em quasi lodos os habItante desta província de declararem a sua vonlade <lcerca da desunião
politica; que se fez desta pr'ovin~ia para com as mais
deste reino do Brasil; e assim maIs declarou finalmente
o capitao-mór, que posto não tive,sse compa.l'ecido a ~esta
de sua corporação, por não ter SIdo reql~endo par~ ISSO,
com tudo se obrigára, como com etrello se obngou, a
mand",r e "uardar a ordem estabelecida, e hllrmonia publica com todas as mais a seu alcance, de que de tuclo fiz
este termo; e eu Jacintho Lopes da Silva, escrivão da
camara o escrevi e declarei. - Lima, Albel'Oaz, Castro,
Pedreir~ Teixeira, - Com duzentas e cillcoenta e duas
assignat~l'as, em que então as dos dil?S c.oroneis de ~a
vallaria miliciana, e aJ.llondades ecCleS13SIICaS desta \'I IIa
e capitão-mór. »

j j

o juiz

de {ára da Cachoeira envia copia do termo de vereação da acclamação do p,.incipe Regente, e mani·
{esta o estado perigoso em que se acha a villa prestes a arrebenta?' em guerra civil.

« IIIm. e Exm. Sr. - Incluso achará V. Ex. a autentica do tel'mo de vel'eação, que por falta de tempo' não
foi hOIHem com o meu officio. O estado actual desta vi\la
é assás perigozo, e requerer quanto antes providencias
para se evitar a guerra civil, que proxima nos ameaça.
(( Deos guarde a pessoa de V. Ex. - Villa da Cachoeira
26 de Junho de 1822. - IIIm. c Exm. Sr. Francisco Carneiro de Campos, secretario e membro do governo pl'Ovisario desta pl'ovincia da Balda, - O juiz de)óra, Antoni de Cerqueira Lima. I)

A junta, ?-espondendo ~o general lIfadeira, declara que
pretend~, logo qtte a camara se pronuncie a respeito da
sua insfstencfà, de leVa?' o negoc'io d presença de ei-rei e
do congresso.
" Illm. e Exm. r.- A junta provisoria do governo
accusa a recepção do omcio de V. Ex. em data de 25 do
conente, no qual, desenvolvendo mais explicitamente os
motivos da censura feita ao comportamenlo da camara
desla cidade cm omcio de 10, insiste principalmente no
-cumpra-se-poslo peJa mesma camara na porlaria do
ministel'io do Hio de Janeiro, e persisle em condemnar a
condllcta ào redaclor do periodico O Constitucional sobre
a direcçflo que dá ao espirito publico.
(( A jUllta, tomando cm consideração as razães expendidas no sobredilo primeiro omcio, tem determinado
mandar ouvir a camara sobre o negocio de que se traIa,
afim de que se lome depois a deliberação que fõr conveniente; e, pelo que toca ao periodista, ella ordena, pela
portaria junta por copia, ao promolor do juizo dos jurados
que proceda na fórma da lei sobre liberdade de imprensa.
" Deos gnarde a V. Ex. Palacio do govern~ da !3ahia,
27 de Junho de 1822.-I1\m. e Exm. Sr. bl'lgadeno governadO!: das armas desta provincia. II
(Seguem-se as assignaturas,j

o governo provisol'io proclama aos habitantes da provincia
afim de el:ftm' que ?'omplio em actos arbilmrios e inconstilucionaes.
CI Proclamação. A junta provisoria do governo da
_pl'ovincia da Bahia aos sens habitantes. -Habitantes _da
Bahia! Que vertigem se apodera de vossas al~as! Dns
aO'ilados de de-sconfiancas, e mal fundados receIOS, aband~naes vossas casas c- occupações ordinarias a buscar
gu~rida ao longe 1105 celltros das matas, ou em rem~tas
povoações; outros vos precipilaes em actos tUl~ullual'l~s,
lurbando a paz publica, e a ordem estabeleCida. ASSIm
servis a palria! Com os olhos mal enchutos d.as lagrilll~s
vertidas nos infau tos dias 19 e 20 de Fevereiro, quereIs
por vossas indiscripções iospir~r a?s cidadãos mais constantes a deserção dos seus pnmClros deveres, 0\1 provocaI' novas ~cen(tS de honor e de olação! Vencei os funestos partidos e rivalidades, que vos dilacerão; evitae
sobre tudo o contagio de espiritos inquietos, e amigos da
novidade, e nada tereis a receiar. A junta provisoria do
governo, composta de pessoas da vossa escolha ê co~
fiança orgão de vos-a vontade, tem levado ao conheclmentd de Sna ~l<lgeslade el-rei o Sr, D. João VI, e (lo
soberano congre o (la nação, quaes sejã? a~ vossas circumstancias, e quaes os volos desta pr?VlDCla ~rllles no
juramenlo, que tendes prc tado esper31 u'anqUlllos, que
os sabios legisladores, consl:llando o que melhor convem
a cada uma das partes da mon<lrchia c~n lilu.cio.n,~I.l~~o
brasileiro afim de conservar a sua UOlào e mdlVlsiblhdade de~retell1 os vossos destinos, talvez a esla. hora re-
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solvidos, O chEfe depositario da força não pode fazer-vos
violencia emquanto obedecerdes ás leis, ou quando franca
e legalmente explicardes vossas necessidades fis côrtes e
a el-rei pelo exercicio pacifico do direi to de petição consigoado uas uases constitucionaes; mas elle se julga responsavel da mesma sorte que a junta, pela conser~ação
do socego publico, e não deixarão amhas as autoridades
de oppor todos os meios em seu poder para prevenir e
frustl'ar os mOLJvos e insurreições que exci Lando a guel'l'a
civil, podem arrastai' males incalculaveis, e a subverção
do systema adoptado.
(( Não ba cousa alguma no munoo, a virtude a mais
eminente, que, locando o extrem.o não degenere cm vicio:
o amor da patria, primeira das virtudes sociaes, qlle eleva
o cidadão a obrar prodigios pela gloria e independencia
da nação, a que pertence, mal entendido e desorc' -'lado,
o arrasta muitas vezes a crimes, e causa a sua rui na.
Tranqllillisai-vos, cidadãos, elltrai em vossos direitos; não
compromellaes a segurança e prosperidade da provincia ;
nem se diga, que tende!' collocado esta junta em Lão alta
posição só pam a fazerdes melhor expectadora de nossas
neces idades e ruina~. Palacio do governo da Bahia 27 de
JunllO de 1822. (Seguem-se. as assignatu1'as,) II

todos os modos para o l'estabelicimento lia ordem publica, e concordia dos cidadãos, para cujo fim fará espalhar
as proclamF.ções inclusas: e que somente no caso de ser
absolutamente impossivel o exercicio da mesma jnrisdicção
se poderá VIllC. retirar para esta cidade, dando antecipadamente conta por esta secretaria. .
« Deos guarde a Vmc. Palacio do governo da Bahia,
28 de Junho de 1822. - Francisco Carneiro de Campos,
secretario.
l! SI', juiz de fóra da "ilIa da Cachoeira. II

A camara da villa de S. Francisco pa1'ticipa ao guverno
p1'o"Jisorio o tel' sido aUi acclamado o Príncipe Real
I'egente do Brasil, e enviando o termo de vereação respectivo.

li Illms.
e EXllls. Srs,-E' do nosso eleveI' levarmos
agora mesmo á respeitavel presença de VV. EExs., por
copia uuthentica, o termo que na vereação a que extraordinariamente hoje se procedeu se acaba de lavrar, Delle
será constante a VV. EExs, que não podia deixar esta
camara 'de allnuir ao voto gemi dos habitantes desta viJIa
" .
.
e seu teniLorio, manifestado tão cordialmente nil petição
OgovenlO provlsol'W commumca ao general Mudet1'a os que lhe foi apresentada, protestando. porl>m, que permasuccessos da acclamaçáo do Principe Regente na uilla \lleceremos sempre sujeitos ás determinações dessa Exma.
da Cachoeira, e da installação aUi de uma, junta de junta na mais restricta obediencia ás leis existentes, e incuncussa adhesão á sagl'ada causa constitucional e indisgoverno interina.
soluvel união dos tres reinos de Portugal, Brasil e Algarves.
« Deos guarde a VV, EExs. Villa de S. Francisco, em
(( Illm. e Exm. SI'. - A junta provisoria do goveTOo
transmi.Lle a V. Ex. as copias inclnsas das partes, que camara de 29 de Junho de 1.822.-Illms. e Exms. 51'S. da
acaba de receber, contendo a I'elação dos acontecimentos, junta provisoria do govel'Uo desta provincia.-Joaquim
que liverão lugar na villa da Cachoeh'a no dia 25 do cor- José Pinbeiro de Vasconcellos, juiz de fóra presidente.rente, á vista da qual parece, que os ditos acontet;imentos Pedro Antão NiltO Cavalcante, vereador.-Antonio José
forão obra da tropa daquelle districto, e alguma porção Ferreira, vereador.-Antonio Felix Henrique de Menezes,
de povo: a junta desde já protesta, que ella não reco- procurador,-Feliciano Teixeira da Malta Bacellar, escrinhece a instalada junta interna, não pretende com eUa vão do senado.
entreter cOl'1'espondencia; nem approva aquelles actos,
que julga precipitados, illegaes e incompaliveis com a obediencia immediata, em que se acha esta provincia, das Te1'mo da vereação da camara da villa de S. Francisco
para a acclamação do P·rincipe Real, regente e detemor
soberanas côrtes e de el-rei, de cuja decisão se acha pendente o grande negocio da delegaçãO do poder executivo,
perpetuo ( Brasil.
e de tudo passa quanto antes a dar conta ao governo "do
reino, e as mesmas côrLes. A. junta persuade-se que taes
successos não tem consistencia solida, nem podem ter
I( Sessão extraordinaria.-Aos 29 dias do mez de Juelfeitos permanentes; todavia qualquer que seja a sorte nho de 1822, nesta villa de S. Francisco de Sergipe do
daquelle districto, a junta não pode deixar de olferecer á Conde e casas da camara della, em mesa de \'ereaçào,
consideração de V. Ex, que nas providencias, que julgal1 sendo presidente o Dr. juiz de fóra Joaquim José Pinheiro
necessario dar em crise tão delicada a bem da pacificação de Vasconcellos, e vereador o professor Pedro Antão Netto
daquelle povo, a clJmmissão haja de rec,tir em pessoas de Cavalcante, e os do anno preter'ito o capitão Antonio José
consumada prudencia, e com instrucções as mais estricta5, Ferreira, o capitão Manoel Athanazio de Azevedo e proafim de que tentem as vias de communicação, e jamais curador actual Antonio Felix Henriques de l\lenezes, coas de rigor e hostilidades, que talvez aggravem o mal, e migo escrivão da camara, para eOeito de proceder· se á
o fação propagar com grande compromettimenLo da tran- sessão exlraordinaria a requel'imento da tropa de cavalIaquillidade de toda a provincia.
ria e infantaria miliciana, ordenanças e de mais cidadãos,
(( Deos guarde u V. Ex. Palacio do governo da Bahia que todos se achavão presentes e re.unidos na praça;
28 de Junho de 1822. - I1Im. e Exm. Sr, brigadeiro go- sendo ahi, foi olferecida a seguinte represenla<jão :
vernador das armas desta provincia.)) (Seguem-se as as« A tropa e cidadãos desta villa e seu districto, desesignaturas,)
II jando, no deploravel estadp de fermentação em que se
(( acha, tanto a cidade, como o reconca~o da Bahia, pre« venir que algl1m espirito mal intencionaUo mova o povo
o govenw prouisol'iq 1'esponde ao juiz de (óra da Ca- (( a romper em excessos anarchicos ou a desviar..se do
systema monarchico constitucional que temos jurado
choeira, negando-lhe a licença pedida, e instruindo-o do
(( manter, cujo perigo em verdade é eminente, e sendo,
procedimento que deve ter á vista do estado da viUa.
I( como estão, convencidos de que nenhum outro meio
II hll mais efficaz pal'a tranquillisar o espirito publico do
(( A junta provisoria do governo, Ilrmentando com toda « que seja satisfazer ao voto geral, que tem por fim reamargura os irregulares acontecimentos, que têm lido (( meLter a regencia de 5, A. R. o Sr. D. Pedro de Alcanlugar nesta villa, manda participar a Vmc. em resrosta ao (( tara, Principe Real e annuir á causa abraçada pela
omcio de 25 do corrente, que não sendo possive conce- « maioria das provincias do sul e norte do Brasil.
der-se licença, que requer, á vista da actual crise, que
(( Corno já pela camara e cidadãos desta villa foi demuito reclama ahi (t sua presença, deve Vme. continuar (( clarado na sessão extraordinaria de 20 do corrente mez,
a exercer, ou nessa villa, ou, em outro qualquer lugar do II em resposta aos quesitos dos nossos iIIu~tres deputados,
districto, que julgar conveniente, a jurisdicção ou auto- (( requerem a este nobre senado que decláre para a todo
ridade, que lhe foi confiada por el-rei, contribuindo por » o tempo constar:
I)

(I

DAS CONSTITUlÇOES
(( L° Que esta "ma e seu districto se considera desde
(( já unida á causa adoptada pelas provincias colligadas do
((. Brasil.
(( 2. o Que os seus habitantes reconhecem a S. A. Real
(( o Sr. D Pedro de Alcantara, Principe Regente do reino
(( unido, como regente consliLucional do Brasil por seu
(( augusto pai o SI'. D. João VI, e o acclamão seu perpe(! tuo defensor. I)
(( A' vista do que o Dr. juiz de fóra, presidente, mandando lêr pelo peocurador deste senado os dous precedentes al'ligos ao povo e tropa que presente era, e saber
se era aque.Ha expressão da sua vontade, respondêrão
todos unanimente que sim, e repetirão com grande enthusiasmo os seguintes vivas :-Viva nossa santa religião!
Vivão as côrtes geraes da nação I Viva el-rei o Sr.
D. J01l0 vr, rei do reino unido de Portugal, Bmsil e Algarves! Viva o Principe Real o Sr. D. Pedro de Alcantara,
regente constitucional, protector e defensor perpetuo do
reino do Brasil!
(( E para que isto constasse concordArão todos que se
fizesse a presente acta, e reqnerêrão que doHa se transmittisse nma copia autbenlica á junta provisoria do governo da provincia para o fim de lhe constar que os cidadãos desta villa e seu disllicto não alterárão o seu rcgimen
actual, e administração desta provinl'ia, e que derão sómente esto passo para manifestar de um modo legal e
solemne a sua vontade, e de sorte que esperão que esta
sua resolução, em vez de ser desapprovada, seja ao contrario digna de louvor, não só porqne tem por base a
opinião puhlica dt> Bra~il, e o voto unanime lleste districlo e da provincia, jil de sobejO pronunciada e reconhecida pela mesma junta; mas tambem porque foi tomada
afim de accalmar a eifervescencia e concussão que agitava
o reconcav<), de que, para constar, mandou o dito presi.
dente fazer esta acta, em que assignou com os ditos vereadores, procurador, e comigo escrivão e cidadãos
abaixo-assignados. II
(Seguem-se as assignaturas.)
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necessidade, que havia de dar-se este passo afim de tranquillisar os espiritos. A camara desta villa aproveita esta
occasião para renovar os seus protestos de consideração e
obediencia a EXUl. junta provisoria do governo.
u Deos guarde a VV. EExs. Villa de Santo Amaro em
camara de 29 de Junho de 1822. - O desembargador ouvidor em cam ara, Antonio José Duarte óe Arl\ujo GonJlim,
João Lourenço de Atharde seixas, Antonio de Araujo
Gomes Junior, Apolinario José de Oliveira, Francisco de
Paula Carvalhal. »

Termo de vereagdo da camara da villa de Santo Amaro,
SObl'C a acolamagão do Príncipe Real, ?'egente e defensor
p et1lO do Brasil.

(( Aos 29 dias do mez de Junho de 1822 annos nesta
villa de Nossa Senhora da Purificação e Santo Amaro. comarca da provincia lla Babia em os paços do consplho
della onde forão vindos o desembargador ouvidor, e provedor geral da comarca, Antonio José Duarte de Araujo
Gondim, professo na ordem de Christo, como presidente,
por se achar na villá de 5. Fl'ancisco o actual Dr. juiz de
fora, Joaquim José Pinheiro de Vasconcellos; e os vereadores actuaes o ~argento-mór João Lourenço d~ AUlayde
Seuas, o sargento-mór Antonio de AI'ujo Gomes, professo
na ordem de C!lristo, e na falta do sargento-mór, Jose Rodrigues de Lemos, professo na ordem de Cbristo, em
razão de moleslia, o vereador dos aunos passados Apolinario José de Oliveira, e na falta da actual procurador,
Joaquim José Ribeiro Guimarães por molestia, o procurador dos annos passados, Francisco Paula Carvalhal, commigo escrivão do senado, abaixo assignado, para efTeito
de se proceder a se. são extraordinaria a requerimento da
tropa, ordellanças e de mais cidadãos do ,clero, nobresa
e povo desta vilfa e seu dislricto, que todos se achavão
nesta occasião reunidos na praça do largo da matriz e
sendo ahi pOI' meio de uma deputação da parte da tropa
e povo foi expressado pelo coronel Gaspar de Araujo AzeO capi~ão-mór Joaquim Ignacio de Cerqueim Bulcão pa1'- vedo Gomes de Sá, a seguinte representação dirigida a
camara. - A tropa de milícias, infantaria, cavallaria.
ticipa. ao governo provisorio a respeito da sua assigna- esta
corpo de ordenança, cidaclãos, clero, nobresa e povo desta
tura na petição apl'esentada á camara sobre a accla· villa e seu dislricto, desejando no deploravel estado de
fermentação, em que se acha tanto a cidade como o remação do P/'incipe Real a regente do Bràsil.
concavo da Bahia, prevenir'que algum espirito mal intencionado mova o povo a romper em excessos anarchicos
(( IIIm_s. e EExms, Srs. - Não obstante haver já acamara contra o pacto constitucional, que jurámos, cujo perigo em
desta viJIa ofliciado a VV. EExs. sobte o mesmo assumpto, verdade é eminente, e sendo, como estão convencidos de
julgo com tudo do meu dever render particularmente por mi- que nenhum outro meio ha mais efficaz para lranquillisar
nha parte a VV. EExs. ,que a instancias dos habitantes desta o espirito publico em extremo agitado, do que satisfazer
municipúlidade me incorporei na petição, que foi apresen- ao voto geral, que tem por fim reconhecer a regencia da
tada na vereação extraordinaria de boje, para se manifestar Sua Aileza lteal, o Sr, D. Pedro de Alcantara Principe
ser o voto geral destes povos, o serem restituidos a re- Real, e annuir á causa abraçada pela maioria das provingencia do Sr. principe real D. Pedro, perseverando-se com cias de sul e norte do Brasil, como já por esta camara e
tudo na obedienCÍiI ao augusto congresso da nação, e a cidadãos de ta villa foi declarado na sessão extraordinaria
el-rei o Sr. D. João VI, no respeito ás autoridades da pro- de 14 do pl'Csente mez em resposta aos quesitos dos nossos
vincia e na obsel'\'ancia das leis existentes mantida sempre illustres deputados.
a união dos tres reinos: tudo em conformidade do que
Requerem a esla camara, que declare para constar a
juramos, quando glorioso mente abraçamos a santa causa toJo o tempo o seguinte: 1° Que esta villa e seu districto
da constituição.
se considera desde já unida a c'lusa adoptada por quasi
(( Deos ~uarde a VV. EExs. mllitos annos. Villa da lodas a provincias do Brasil. 2° Que os seus habitantes
Cachoeira 29 de Junho de 1822. -lIlms. e Exms. 51'S. reconhecem a Sua Alteza Real, '0 Sr. D. Pedro de Alcanda junta provisorill do governo provisorio desta provincia. tara, Príncipe Heal, Gomo regente constitucional do reino
- Joaquim IgllllCio de Sirqueim Bulcito, capitão· mm'. I)
do Brasil, em nome de seu auguslo pai el-rei o Sr.
D. João VI, e a acclamào seu protector e perpetuo defensor do reino do Bra iI. A vista dü que o dito desemA camará da villa de Santo Amaro partic'ipa ao governo bargador ouvíuor presidente, fazendo-'a ler das janellas
. prolJisorio o facto da acclamaçdo aUi do Principe Real do conselbo, que Janção para a praça onde se achárão
D. Pedro, "egente do IJrasU, e enviando o respeotivo reunidos a tropa, cidatlãos, clero e nobrl:za os dois precedentes artigos em aHas e intelligiveis vozes, que bem se
termo da vereaçao.
percebião de lodos, e sendo lidos pelo procurador do senado e perguntado, se era aquella a sua vontade, re&pon~ IlIms. e Exms. 51'S. -Temos a honra lev1lr a pre- derão todos lluauimente e com maior enthu iasmo em
sença de VV. "EExs. a copia da acta da sessão exlraordi- aHas vozes, que sim, e que era aquella a sua vontade; e
naria', que esta camara procedeu no dia de hoje a reque- logo a cawaril com o seu estandarte, estando nas mesmas
rimento da tropa, clero e cidadãos desta villa e seu dis- janellas com o dito presidente, derão e repelirão com
tricto j e do seu contexto conhecerãO VV. EExs. a justa todos por muitas vezes os seguintes vivas:
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Viva a nossa santa religião. - Vivão as c6rtes geraes da
nação. - Viva el-rei constitucional o Sr. D. ,João VI, Viva o Principe Regente o Sr. D. Pedro d'Alcanlara, protector e defensor perpetuo do reino do Brasil. - Vi~a a
dinastia da calla de Bragança. - Viva a união do reino
unido de Porlllgalllrasl\ e Algarves. - Vivão os h'mãos
de Porlugal e do Brasil. E para que islo constasse, lodos
concol'llárão em que se fizesse a presente acla, e requererão que delia . se ~raIlSD1illisse urna copia ~uL~enlica II
Exrn a junta provlsQrlll .... overflo desta provlD' UI, para o
fim de lhe constar, qlllo 'lO' cidadãos desta villa e seu districto em nada alterárfLO o actual regimem e a administração des'la pl'O~incia, e que sómente derão este passo
para manifestar de um modo solemne e legal a sua vonlade de sorte que esperão, que esta sua resolução, ' "'ge
de s~r desapprovada, será ao contrario digna .Ie
101'
aos olhos de todos e da Exm. junla provi'soria; não so
porque lem por base a opin!ão .pul.Jlica do Brasil, e o. v~to
unauime dos povos deste dlslnclo e de loda a provlDCla,
já de sobejo pronunciada e reconhecida pela mesma Exm.
junta; mas tambem porque foi tomada, afim de acr.lamar
a elfervescencia e concussflo que agilava o reconcavo. E de tudo para conslar ele. (Seguem-se as assiguaturas) II

A camara da villa de fnhambupe dá conta do facto àe
ter sido acclama40 aUi o P1'incipe D. Ped1'0 regente do
Brasil.
« IlIms. e Exms. Srs.-Tendo chegado á noLicia dos povos
desta villa e seu termo haver sido acclamado no dia 13 de Maio
na cOrte do Rio de Janeiro o nosso augusto Principe Real. re..
gente do reino do Brasil e defensor perpetuo dos seus direitos
constitucionaes, impeliidos do amor que tem constantemente
tributado á excelsa dynaslia de Bragança, de que é o primeiro
arrimo. como successor immediato da monarchia luso-brasilica 0- mesmo Serenissimo Senhor, de commum accordo, CGnvocados a toque de sino esta camara e cidadãos, declarárão
será sua vontade que se fizesse hoje nesta villa igual acclamação; logo resoárão no maior regosijo de enthusiasmo 05 vivas
ii nossa santa religião. á nossa constituição. ao soberano congresso da nação. a el-rei o SI'. D. Jo~o VI. a S. A. Real o
Sr. Principe Regente e defensor perpetuo deste reino. á união
de Portugal e Brasil. e aos laços de fraternidade de uns e outros concidadãos, e se rendêrão ao Ente Supremo as devidas
graças pelos beneficios inliumeraveis que de tão libera~ a?clamação devemos esperar todos os verdadeiros lusos-brasileiros,
o que tudo participamos a VV. EExs., esperando que não dei:
xaráõ de approvar a nossa palriotica deliberação.
« Deos fl:uarde a VV. EExs. Villa de Inhambupe, em camara
de 29 de Junho de 1822.-0 presidente Dyonisio Vieira de
Lima Facluno.-Vereador ManoeL de Jesus e Almeida.-Vereador Ignllcio Rodrigues Maia.-Vereador Felix Alvares de Amorim.-Procurador João Gomes de Cãrvalho. »)

o genaal Madeil'a,

1'espondendo ao oflicio de 29, faz requisiçao de mais objectos de marinha, decla1"altdo que
ia usar da força das armas.contra aquetles habitantes.

({ lIlms. e Exms. Srs.-Accuso a recepção do orficio de
VV. EExs" datado de 28 do corrente. em qUI: me farão traus
miltidas as copias das participações sobre os sediciosos acontecimentos da villa da Cachoeira, 05 quaes protestão a VV. EExs.
não apoiar por fórma alguma; nem o contrario era de esperar
de VV. EExs" em quem, bem corno em mim. j)slá depositado
o regimem desta provincia, o socego dos seus cidadãos, e adhesão ctaquella a Portugal e governo al\i inslallado.
« Pela inclusa copia do officio que me remeLLcrão da villa de
S. Francisco o coronel Benlo de Araujo Lopes Villas-Bods e o
tenente-coronel ManoeL Diogo de Sá Barreto e Aragão. verão
VV. EExs. que já o espitito de sedição fez proclamar naquella
villa o mesmo que na Cachoeira se se obrou.
« Ninguem poderia usar mais do que tenho u:;ado eu das arpias da moderação para sustentar a tranqUlllidade dos povos e
o systema regenerador; mãs tudo tem sido baldado, e com bastante magua vejo que me é necessario reCOl'l'er ás da força.
afim de poder conservar-se iIleso o juramunto que á constituição prestámos.
l( Os perversos querem vêr derramar o sangue porluguez;
mas elles conhecêrão que o respeito devid(} ao soberano con-

gresso e a el-rei 'o Sr. D. João VI ha de ser conservadq nesta
provincla á.cuslade todos 05 sacrificios, já que desprezando os
meios da moderação se têm conspirado contra o propr,io governo que jurárãO ·manter. e contra seus proprios irmãos.
« Deos guarde a VV. EExs. Quartel·general da Bahia, 30 de
J unho de 18~2. etc. »
Á

junta de governo da Bahia a José Boni{acio de Andrada
e Silva, congratulando-se pela resoluç40 do Pri11cipe
Regente sobl'e as modificações exi!1fdas no pacto social
que man//Sllha a unidade do Brasil e SItu categorza de
relno, e scienti{icando q'J6, á 'liista da del.iberação das
côr/es e das circumstancias da proviflcia, a junta está
impossibilitada de da'r c'Jmprimento ao que se orde'na
nos oflicios que accusa recebidos.

« II\m. e Exm. Sr.-A junCa provi50l'Ía de governo da provincia da Babia, por seu orticio enviado no bergantim « Treze
de Maio. ») leve já occasião de accusar a V. Ex. a reccpção dos
oflieios de n. 3 a n. 7, e agora accusa a dos de n. 1 e~. Iicando
certa d.: seu conteúdo.
« Ao officio de V. Ex. n. 4 respondeu a mesma junla pelo
de que remette agora 2& via, tambem enviado no predito bergantim. e passando a responder sobre 05 demais participa a
V. Ex•• para subir á augusta presença de S. A. Real, que, não
podendo esta junla. com todos 05 bons cidadãos da provincia,
deixar de congratulal··se de que S. A. Real. cedendo aos votos
das provincias do Rio ,de Janeiro, S. Paulo e Minas-Geraes,
baJa tomado a generosa resolução de apoiar e levar ao conbe,
cimento de S. M. eL·rei o Sr. D.-João VI e do soberano congresso as reclamações dos mesmos povos sobre algumas modificações que pretendem se fação no pacto social que se e~tá 01'ganisando no mesmo soberano congresso da nação. afim de se
manter a unidade deste paiz e a sua categoria de reino, já outorgada pela carta de lei de 16 de Dezembro de 1S!!." conservadas as bases da- constiluição que temos jurado e a união dos
pOrluguezes de ambos os hemispberios nellas estaluida; t.odavia. á vista da immediata obediencia em que esta provincia se
acha das soberanas cOrtes e de el-rei, em virtude da deliberação de 18 de Julho de 1821, transmillida p(\r portaria da secretaria de Estado dos ncgocios da marinha e ultramarinos de 21'
do dilo mez e anno, e das circumstancias da mesma provincia,
a junta está na impossibilidade de dar cumprimento ao que se
ordena nos referidos omcios.
« Deos guarde a V. Ex. Palacio do. governo da Babia, 11 de
Abril de t822.-llIm. e Exm. Sr. José Bonifacio de Ándrada e
Silva.-Frar.cisco Vicente Vianna, presidente,-Franciseo Carneiro de Campos. secretario.-Manoel Ignacio da, Cunba e ~le·
nezes.-José Cardoso Pereira de Mello.-Antonio da Silva
TeBes. I)
« Re'ponda-se aos tres ofticios da Babia agradecendo as expressões da junla, e fazendo vêr 05 sentimentos de que S. A.
Real Iicou penetrado pelos desastrosos acontecimentos que tiverão lugar naquella cidade. e recommendando, finalmente, a
neccssal'ia união. como unico meio de felicitar á dila provincia
e-ao Brasil em geral.-Andrada. »
A juma do govel'no da Bahia escreve a José Bonifacio sobre os negocias do Bmsil com POl'tugal, enviando copias
de um oflicio dÜ'igido ao governo do "eino, e tambem da
circul!lr expedida a ,'espeito do voto da província e dos
qllesitos relativos á grande questão que se agitava no
cong resso portugtU!z.

« 111m. e Exm. Sr.-A junta provisoria de geverno da provincia da Bahia leva ao conbecimento de V. Ex., para ser prescnle a S. A. Real, a inclusjl copia, sob n, 1, do ultimo officio
que a mesma junta ba dirigido ao governo do reino. 05 nossos
deputados em Lisboa, por uma carta dirigida a esta junta em
data de 18 de Março proximo; solicilão o voto da provincia,
enunciado pelas camaras sobre certos quesitos relativos á
grande questão que ora se agita no soberano congresso nacIOnal, e a esse filll tem a junta feito expedip a circular constanle
da copia n, 2.
« A junta, pela observação que póde fazer do espirito publico, eslá persuadida que a declaração explicita da. maioria
das cam aras não deixal'á'de confirmar a opinião annunciada
pela junta no sobredilo afticio n. 1; entretanto ella faz. volos
para que, qualquer que seja o resultado. concorra para se estabelecer a desejada unidade deste reino, afim de que. gra'litando todas as provincias para um unico centro de attracção,
tenda o mesmo reino, com as mais partes da monarcbia constitucional, para o centro commum de confraternidade.
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( Deos guarde a V. Ex. Palacio do governo da Bahia, 10 de A Junta, accusando o o({icio do general Madeira de 30 de
Maio de 182'!.-lIIm. c Exm. Sr. José Bonifacio de Andrada e
Junho, em que declara que vai usar da (orça contra as
Silva.-Francisco Vicente Vianna, pre&idente.--· Francisco Carvi/las da Caclweil'a e S. Francisco, que proclamár/1.o
neiro de Campos, secretario.-Manoel Ignacio da Cunha e Mea 1'egencia de S. Á. Real, lamenta a precipitação di
ne:les.-José Cardoso Pereira de Mt:llv.-Antonio da Silva
actos tao arbitrarios da pa7·te daquelles p01JOS, e con-_
Telles. II
jl~ra

a IIIm. e Exm. Sr.-A Junta provisoria do governo da provincia da.Bahia envia a V. 'Ex.• para suhir á auçusta presença
de S. M. el·rei o Sr. D. João VI e das soberanas córtes da nação, a devassa original a que a junta mandou proceder pelos
dellastrosos acontecimentos dos dias 19 e 20 de Fevereiro do
corrente anno.
a Della se patentêão o.q horrores a que esteve entregue esta
populosa cidade naquelles infaustos dias, que marcaráõ no futuro uma época de luto e pranto, tanto mais dolorosa quanto
ella mancha grandemente a brilhante gloria das armas portugaezas, que jámais se poderáõ honrar dos louros com que discorrêrão as nossas ruas salpicadas do sangue de seus irmãos.
O espirito publico da provincia, sempre açit<ldo pelas sugestões
de alguns desorganisadores, que obrão Já de viva VO:l, já 0;;bertos com a amplitude da lei da libel dade da imprensa, e
contando porventura mal a proposito com a protecção da
força procurão deprimir a autoridaJe desta junta e espalhar a
sizania e desconfiança, parece ter adquirido agora alguma tranquillidade e constancia na expectativa das providencias que se
esperão da sabedoria do soberano congresso e do paternal governo de Sua Magestalie, havendo os negocios deste reino me·
recido aquella grande attenção. franque:la e leal consideração,
que altamente reclamlio os interesses bem entendidos de urna
confraternidade politica.
a A junta, ligada á determinação das soberanas côrtes, communicada pela portaria da secretaria de Estado do~ negocios
da marinha e ultramarinos de 21 de Julho do anno passado,
não tem até aqui cumprido as ordens de S. A. o Prin\Jipe Real;
mas ella nlio póde dissimular que, afóra uma facção, só numerosa na classe mercantil desta cidade, a maioria da provincia
sem duvida deseja reunir-se a aquelle augusto centro da familia brasiliana, e que. conservadas as calas relações da mlii patria, a categoria deste reino outorgada pela magnanimidade de
cl-rel, e as bases da constituição solemnemente juradas, se tomem quanto antes medidas conciliadoras da nossa mutua prosperidade.
« Deos guarde a V. Ex. Palacio do governo da Bahia. 27 de
Abril de 18U.-IJIm. e Exm. Sr. Felippe Ferreira de Araujo e
Castro. - Francisco Vicente Vianna. presidente.-Francisco
Carneiro de Campos, secretario.-Manoel 19nacio da Cunha e
Menezes.-José Cardoso Pereira de Mello.-Antonio da Silva
Telles.
<l Está conforme.-Antonio de Paiva Pereira da Silva. »

IflBtrucçDes aos deputados.
« Convindo muito aos interesses desta provincia que seus
illustres deputados em cÓrtes sejão esclarecidos da vontade geral dos povos sobre alguns artigos que devem entrar no regulamento do systema governativo d" reino do Brasil, a qual !:Ilé
procurão saber para bem desempenharem a merecida confiança
dos seus constituintes, consullando-a pelo intermedio da junta
provisoria de governo desta província, em carta que lhe dirigirão datada de Lisboa em 18 de Março do presente anno. '
a A junta determina que a camara da villa de... chame a
conselho as pessoas mais illuminadas do seu districto para que
deliberem. e declarem francamente a sua vontade sobre os ar ,
tigos seguin tes :
({ 1.0 Se juloão conveniente a esta provincia que haja no.
Brasil urna deiegação do poder executivo para facilitar os necessarios recursos dos povos deste reino?
( 2. 0 Se julgão conveniente que hajão duas deputações em
dilferentes pontos do Brasil para o mesmo tim?
({ 3. 0 Se julgão conveniente que o poder executivo se con~
serve só em el-rei, delegando este na junta governativa de cada
uma provincia a parte do mesmo poder que necessaria fór
para prompta execução das leis e recurso dos seus habitantes,
como em outro tem.po acontecia com os capitães-generaes?
({ 4. 0 Não convmdo os tres precedentes arbilrios, qual seja
aquelle que mais util e conveniente jnlgão a provincia gara o
seu bom regimen e administração, mantida a união Llos dous
reinos '1
(( E ordena, outrosim, que a sobredita camara remetta com
a maior brevidade possivel á secretaria da mesma junta urna
authentica, em fórma legal da deliberação, que no livro dos
accordãos se tomar acerca dos artigos mencionados. Palacio do
governo da Brhia, 8 de Maio de 1822.-Vianna, presidente.Campos, secretario. - Cunha. - Mello.-Telles.-Antonio de
Paiva Pereira da Silva. »

o mesmo general a praticar os meios mais concili'ltorios, responsabilisandu-o perante as córtes e ej-,'ei.

({ lllm. e Exm. Sr.-A jnnta prcuú<oria do governo aocusa a
recepção do oflicio de V. Ex. el"
,de honlem, no qual declara que para o fim de conservlI 111eso o juramento que á
constituição prestámos, e tendo já baldadamente usado.das armas da moderação, vai recorrer ás da força c<>ntra ae villas da
Cachoeira e S. Francisco, que tem proclamado a regencia de
S. A. Real.
. ({ ~inguem mais do que a junta lamenta e desapprova /I alluclDa~o com que aquelles povos se precipitárão em actos tão arbitrarios e iJlegaes, erigindo-se ~m juizes definitivos de uma
questão sobre que apenas cumpria darem pelas camaras o seu
voto, como lhe fôra requerido pelos deputados desta provinCia,
e esp.erar íI decisão d~ sobe~ano congre.sso ~ de el-rei., a quemno dia 10 de Fevereiro se jurara obedlencla, e de cUJa immediata dependencia ficará a mesma provincia, ainda depois de
estabeleCida por el- rei a regencia do Brasil pela resolução das
córtes de 18 de Julho do anno passado. communicada por porlaria do governo do reino do mesmo me:l e anno; mas não se
h~vendo ainda tenta~o os meios de conciliação, qu., a jl1nta indlcál'a em se~ 0fficlO de ~8 do corrente, como os primeiros e
sempre prefenvels em crise de urna tal magnitude, constando
a~iás, á vista das communicaçlles feitas pelo intendente da marmha., q~~ se vão pôr em mç>vimento os mais apparativos meios
de hostlh~ade, /I mesma Jun~, ulcerllda pela recordação dos
funebres dias 19 e 20 de Fevereiro, não póde deixar de levar á
consideração de V. Ex., não só a sua palavra, dada em conferencia com a junta, de não obrar olTensivamente-emquanto
aquelles povos o não viessem incommodar; mas sobretudo
quanto im.po~itica e tre!Denda seria para a segurança de toda
esta provlDCla a tentallva de fazer o rl'eoncavo, r!:cheiado de
castas perigosissimas, theatro de uma guerra exterminadpra, e
de reclamar, porf<lnto, debaixo de Ioda a responsabilidade em
nome da~ meSDlas c~rtes e ~e el-rei o Sr. D. João VI, a qu~m a
mesma Junta passa Immedlalamente a dar conta destes acontecimentos ~onlra semelhantes medida~, que, não podendo fazer
com que Já não existão actos que passárão, tel'ião por 11m sómente 1llagar de sangue e assombrar a provinc~a com o hor.
ror de fratricidios, tão repugnantes á sabedoria e liberalidade
dos planos do soberano congreaso e ás paternaes entranhas de
Sua M<lgestade, a quem em todas as grandes convulsões do Estado nenhum sacrilicio tem parecido grande, quando se trata de
pouJ?ar o sa n.g1le portuguElZ, e ~e conjurar a V. Ex. para que
confira com a Junta sobre a pratica do mais adequado meio conciliatorio, ~lim de-qu'e aquelles povos tornem ao seu dever, e
atalhar assim as ultimas calamidades e ruina da provincia ou
para que haja de cvmmunicar a esta junta as ordens expre~sas
que tem dos super~ores para poder obraI' hoslHmente, e conlando, para que a Junta possa sem responsabilidade cooperar
.
para a sua exe~ução, com os meios que della dependem.
( Deos guarde a V. Ex. Palacio do governo da Bahia, 10 de
Julho de 18\!~.-\Ilm. e Exm. Sr. brioadeiro oovernador das
armas desta provincia. Il
o
o
lSegueDl-~e as assignaturas.)

o

juiz de {ól'a de Jaguaripe participa á jW~{a pl'ovisoria
o facto de te1' s-ido acclamado na t 'illade Maragogipe, M
di!!' 29, regente do reino do Brasil o Príncipe D. Pedro.

(( .III ms. e Exms. Srs.-Tendo a cumprir o penoso dever de
parllcipar a VV. EExs. que na villa de l\Iaragogipe, uma dasLia minha jurisdicção, foi proclamado regl'nte S. A. o Principe
Real no dia 29 do me:l proximo findo, subtrahindo-se assim os
moradores daque\la villa a obediencia jurada ás côrtes e a elrei, o que VV. EExs. melhor poderáõ vêr da carta inclusa, que
houve a mão, e a qual conta em resumo aquelle acontecimenlo.
(( Nestas circumslancias eu penso que nada mais devo despac~ar para aquella villa, para não ser complicado na rebeldia
e nao ter parte no cumulo de desgraças que com ella charnão
sobre si. VV. EExs. se dignaráõ dar-me as convenientes instrucções a este respeito.
(( Agora mesmo, que são 4 da tarde, me dão noticia de que
da Pirajuhia marcbãra contra uma barca canhoneira, fundeada
n/l barra de Paroassú, um destacamento miliciano, municiado
com polvora e bala, e o capitão de ordenanças Pedro de tal,
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genro do capitão Dourado com uma partida de ordena",ças.
Não tenho noticia de mais particularidades ou factos que tIvessem pralicado ao avistarem-se.
« Deos guarde a VV. EExs. muitos annos. Jaguaripe. 10 de
Julho de 1822.-lIlms. e Exms, Srs. da junta provisoria do governo desta provincia.-O desembargador juiz de fóra Manoel
Bernardo Osorio. »

didas de ho tilidades, aLtento estar o reconcavo recheiado
de caslas perigosissimas, vindo portanto a resultai' de tal
tentativa o fazer-se aquelle o tbeatro de uma guerra exlerminadora, tendo por fim o alaga~-se em sangue, e assombrar a provincia com o borror de fratricidios, sendo
rppuguanles taes pI incipios a sabedoria e a liberdade dos
planos do soberano congresso, e paternaes entranhas de
Sua l\lagestade. e conjurando-me finalmente para ~onferir
A camara de lI/aragogipe, dá conta. cí junta provisol'ia do com VY. EExs. sobre a pratica do mais adequado meio
{aclo da acciamaçüo a/li do Pl'incipe Regente, e elas con Hiatorio, alim de tOrDarem uquelles povos ao seu
medida. tumadas para socego e segU1'ança do povo da dever, alalhunuo-se as ulLimas calamidades, e ruinas da
provincia, ou aliás, que lhes haja de communicar as ordens
vil/a.
superiorps, para poder obrar hoslilmenle, e com compromettimento dos habilantes alim deYY. BExs. poderem então
( lIlms. e ":xms. Srs.-Depois de se haverem cumprido as cooperar para a sua execução.
« A que responde, que, sendo tão patentes, e agora mais
portal IaS uu VV. EExs., expedidas em data de 8 e 14 de i\' io,
i
uucubida. nestu ,enado na dala de 12 do Iinauo proximo Ju- que nunca exemplos de soffisma os tramas dos facciosos
nho cujo I esullado se l'emelte por copia n. 1, acontece que no para conseguirem os fins do nllentado (lontra o legitimo
dia' 29 do mesmo mez todo povo desta villa reunido viésse as governo, que juramos manter, quanlo tem Sido os meios
<;ii as fie nos~a morada, e como por violencia nos fizl'rão reunir
em camara, perante a qual se chamou S. A. Re~1 o Sr. .D. Pe- de moderação, de que lenho lançado mão, para os redro por regeu te, protuctor e perpetuo defensur do BraSIl, pela !.Iater, já por via de indulgencia, jã por via rle circulares
fórma já acclamadu na CÔrte do Rio de Jaueiro, dando-se repe- ás autoridades de toda a provincia, como a datada de 29
tido vi V8 •• acumpanllados de foguetes t> tiros, respiraudo den- de Março prel:eríto, já por proclamação aos povos qual a
tro LOdo. a maior alegl'lJ possivel nos coraçõe. llumanos.
da data de 3:1 ao dito mez, em que lhes fazia ver os males,
. ( Celebrado isto uom assistencia deste senado e de todas as que lhes resultavão da pretenção desses perversos, seautorid..des ecclesiasticas, civis e militares uu dislricio. pdo gue·se que não são provenienles de rigores nem de falta
mesmo povo convooadas. retirados nós e ja em nossas casas, é de conhecimento; mas sim de positiva deliberação sedio
quando o mesmo povo de novo reullldo, pelas 4 hora da tarde, ciosa, os facLos, que tem aconlecido lias villas do reconpo~ avistarem ao largo du rio desta vilJa uma c:anhoneira armada de artilharia, espavoridos tentarão com instancias a ton- cavo. Disse a VV. EExs. que nFío usaria da força sem priduzir-.lloS de nossas casas para que flzessemos camara, e reu- meiramenLe ser incommodado por esses mesmos pernidos nós em adjunto COOl as preditas auturidades do lugar, versos; DJas ainda não havião as noticias do llsico romrequerêrã--nos qU! se a~havão suas VIdas em perigo, e que por pimenlo útem de que não terei jà sido eu mais que incomisso protestav~o nao saIurem d~ casa da camara sem 9.ue se lUS- modado, quantlo pelos oflleios a mim dirigidos até VY. EExs.
tallasse uma ]tlllta conclllatona p de defesa para cUldar da se- vejo as pl'incipaes das villas do reconcavo em rebelião, e
l>urança de suas pessoas, e dirigir para isso a pequena tropa e
homens armados desta villa; e, sendo-Ihes ponderadas as ra- nel\as proclamada com as armas na mão uma nov'a forma
zões por que tal junta s~ não pod~a in~~allar, niquerêrã? que de governo com instalação de uma junta ao arbiLrio dos
nesse caso se elegesse um Inspector Intenno, com Inspecçao na sediciosos, que alé jã teem postado e reconduzido peças
tropa .e gente ar.mada, ~ujeilo elJe a este senado: ficando obri- de arlilharia, fazendo-se fortes e atacantes. Dizem
gado a providenCIar e CUidar da segurança Illdlvluual de todos; YV. EEx:!., que as medidas de força ja não podem fazer
e logo, em a1tisonantes vozes, elegêrào ao capitão-mór aggre- que deixem de existir os actos, que passãrão, mas acaso
gado Manoel da Silva e SCluza Coimbra, dando repetidos vivas não conlinúão elles no seus allenlados com passos gigan- - _
á. boa eleição, que com elfeito foi approvada por este senado, e
tudo consta das duas copias de mais juntas em n. 2, o que feilo tescos? Que lhes falta? O deixar maios entl'ar por esta
tem se dado providencias para segurança de nossas vidas. afim cidade, e nella proclamarem o triumpho da sua sedição!
de se não retirar o povo para as brenhas pelo S\isto em que as E seria responsavel eu perante a nação e el-rei por evitar
mas noticias o tem colloeado.
. •
. o progresso de tão nefando arrojo? Para que foi em nossas
(C E' esta pois, Exms. Srs., a historia fiel de todo o aconte- Ul~OS deposiLado o governo t1esta provincia? Seria para o
cido, que fazemos vêr a VV. EExs. para inlclligencia do quanto deIxaI' a discripção dos facciosos? Não são VY. EExs. os
tem causauo de funesto a tropa européa em lodo este conti· mesmos que pelo seu ofllcio de 28 do passado protestão
nente.
(( Deos guarde por muitos annos. Maragogipe, em camara reconhecer, 'e nem communicar com aquelles? Como redo 10 de Julho de l822.-João Caetano Borges, o vereador pre- parão portanto YV. EExs., que eu tome medidas hostis
sidente.-José Ignacio da Oosta e Almeida.-Joséda Silva Pi- conLra similhante procedimento? Acaso não são declamentel.-Romão Pereil'a de Menezes, procurador. »
rados por inimigos os qne com mão armada se rebelão
contra o govel'l1o da nação contra nossas pessoas, e nossos
e como poderemos tratar por irmãos aquelles, que
o general llfadeira responde qu~ sendo tão patentes os bens?
contra nós conspirão ? A frenle dessa rebellião não andão
tramas dos {acci?SoS, perjuros e cumplices, no crime de esses mesmos, que em suas proprias casas tem o inslrulesa naçao, conjura a junta para que lhe comm'unique ment-J d:{ desgraça, que VV. EExs. premeditão? ElIes o
as medidas com que se evite o derramamento de sangue conbecem: e eQja Ih'o llz vr\'; mas se elles o nilO temem.
~em compl'ometti m ento seu, e que do cont1'ario vai usar uós é que o devemos respeitar, esquecendo-nos que da
da força pum consel'var o respeito devido ao sobe-ranto f:llLa da punição dos senhores em tal caso mais se augcongresso e a el-rei.
mentarã a immorolidade dos escravos, seguindo-se a rebelião destes, que serã a que então redusirâ a provincia a
lt urms. e EEms. 51'S. Accuso a recepção cio ofllcio thealro da mais sanguinolenta e horrorosa scena? Quem
de VV. EExs., da data de lÍontem pelo mesmo vejo a efll- mais do qne eu tem usado das armas da moderação, facacia de VY. EExs. , para senão porem em movimenlo me- zendo os maiores excessos para senão derramar sangue?
didas de forças contra os st:diciosos, que perjuroB aos Nos dias .) 8, 19, e 20 de .Fevereiro passado nilo olTerece
seus juramentos e cumplices no crime de lesa uação, tem bastantes exemplo? i\fuilos desses mesmos, cujas vidas
erigido nas principaes \i\las do reconcovo ULlla nOva forma salvei; não estão com armas na mão no numero dos rede governo contra o que se acha instalado, e juramos obe· beldes? Estes são os elTeilos que tem produzido a com.
decer, exigiorlo VY. EExs. de mim com responsabilidade misernção!
ao soberano cõngresso e a el-rei me-didas de rnorleração e
«( Acaba Q soberãno congressso de perdoar aos reus dos
consilialivas a respeito desses revoluciona rios, reconlo-me acontecimentos do dia 3 de NovembrG, e este piedoso
para este fim e os funestos acontecimenlOs (los dias 19 e 20 exemplo, que devia desafiar em todos a maior adilesão
de Fevereiro passarlo, e juntamente a palavra, qlle a aquelle, é retribuido com lhe qucrerem tirar sua soberana
VV. EExs. dei de não lisar dos meios da dila força sem autoridade, não são com suaves providencias, que tenha
primeiramente ser encommencla<lo por aquc\les povo; jul- querido atalhar o fomento de lal sedição? digão-o Y\. EEx!l.
gando até como impotenles, e tremendas similhantes me- e digão-o !Jsses'mesmos perversos, se é que de todo se llles
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não apagou a luz da moral. Logo em tal caso que providencias de moderação deverei eu tomar? Creião VV. EExs. ,
que nada me é mais penoso do que lançar mão das armas.
se portanto ao alcance de VV, EExs. estão algUlllus medidas, com que se evite o derramar sangue revertendo
tudo ao seu primeiro dever sem cOlllpromellimento meu,
e da honra da nação. eu os conjuro a bem do serviço naciónal e real, que VV. E~xs. mas r,omllllloiqueDJ, que eu
estou prompto a dar-lhe todo o apoio; porque do contrario eu vou usar das da força, com que conscrvareT o
respeito devido ao soberano congresso e a el-rei o Sr.
D. João VI, e para o que igualmente exijo de VV, "EExs.
toda a cooperaçflo.,
•
« Deos guarde a VV, EExs:'- Quartel geuel'al da B.ahia
2 de Julho tle '1822. Il
A junta, accusando o officio do juiz de fóra de Jaguaripe
e III arrrgogipe, declcwa que convem que continue a exercêl'
aUi a jurisdicçãO que lhe foi confiada, afim de se não
agg~'avar mais a desgraça daquelles povos.
IC Ajunta provisoria do governo, recebendo agora mesmo
o seu officio do 1. 0 do corrente, transruittindo uma carta,
que nolicia baver-se proclamado a regencia de Sua Alteza
Real, na villa pe Maragoglpe em o dia 29 do passado, pelo
que participa não pertender continuar atei' relaçõos com
a mesma villa manda communicar a Vmc. para sua intel'ligencia e devida execução, que podendo aggravar-se a
desgraça daquelles povos com a falta da administração da
justiça deve Vmc. sob a mais estl'icta responsabilidade,
conlin~lar a exercer para com elles ou nessa villa, ou em
qunlquer outro lugar que,iulgar mais seguro,.a autoridade
e jurisdicção, que lhe fOI confiada por el-rel em todo o
districto, usando de quaesquer meios de conciliação a vêr
se é possivel atalhar as funestas consequencias, que pode
seguir aquelle acto de desobediencia, e insurreição, que
a junta muito reprova, conllando do seu zello e amor, da
ordem, que pelo mesmo se conservem em quietação os tiabilantes desta villa; em quanto a mesma junta de conformidade com o Exm. governador das armas tema as medidas, que mais conducentes forem a bem da segurança
publica; e dará Vmc. conta por esta sec:etaria de qualquer
aeontecimento, que sobrevenha.
(C Deos gual'de a Vmc. Palacio do go\-erno da Bahia 3
de Julho 'de 1322. - F. C. de Campos, secretario, tenente,
desembargador, juiz de fóra das villas de Jaguaripe e :\1aragogipe. II

.A junta p1'ol,isoria recommenda ao ouvidO/' do crime a
obse7'vancia da lei sobre a Libel'dade da ímpl'ensa.
M Vendo a junta provisoria do governo desta provincia,
que por não cumprir o Dr. promotor do conselbo e juiz
dos jurados seus deveres, llscalisando por parte do publico,
e promovendo a ocúasião dos deJito~ commeltidos, por
abusos da liberdade da imprensa, por cuja impúllidade se
tornão r.ada dia mais anojados os redactores desta cidade
espalbando doutrinas, que excitão os povos á rebelião e
partidos, e os provociio a desobedeccl' ás leis, e ás autoridades constituidas, desacreditando-a" aleivosamente
para lhes diminuir a força moral, o mais poderoso agente
no actual sistema constitucional, tem ordenado por portaria de 27 do passado do sobre(lito Dr. promotor, que revendo todos os periodicos, que se tem impresso nesta
cidade desde que nella foi publicada a lei da liberdade da
imprensa, promova accusações no conselho dos juizes de
facto contra os redactores ou editores, em cujos escriptos
achar do que se lhes deva formar culpa; e recommenda
mui particularmente ao desembargador ouvidor geral do
crime a mais prompla e exacta observancia da dita lei,
como juiz de direito, a quem mais immediatamente incumbe vigiar sobre a sua devida execução. Palacio do governo da Bahia 3 de Julho de 1.822. II (Seguem-se as assignaturas.)

A.junta considera ~ provincia na maior anarchia, e querendo proteger os innocentes envolvidos /leila, propõe ao
generallltadeira um arbitrio, persuadida de que males
extraordinarios exigem remedios idrnticos em força e
acção,
« IIlm Exm. Sr. -- A junta provisoria do governo
não sendo jamais da sua intenção favorecer perturbadore~
da ordem publica, mas não podendo deixar de interess,lr·se
muiLo siceramente pelos numerosos innocenle!', que podem ser involvidos em desgraças, e cumprindo-lhe, assim
como a V. Exs., não poupar meio algum, que possa
salvai' a provincia de sua total ruina e 8uiqllílamento, envia a copia do arbitrio, que lhe occorre para deminuir a
i,ntensidade do m~1 existente, e prevenir, que eIJe chegue
a ultima extremluade. Se V. Ex. annuJl' ao mencionado
arbilrio, rogo a junta. que IUlja logo de o assegnrar, e
remetlit para esta o firmar igualmente, e quando ache
nelle quãlquer inconhercncia, que exija reforma, ou queira
nomear m.ais algumas pessoas, o participará quanto antes
a mesma Junta, para que se obre de perfeita conformidade. Qualquer que seja o successo desta medida, terá a
junta e V. Ex. de consolar-se com a iliéa de haverebl-se
sUlisfeilo ao seu dever o mais importante, o de evitar
quanto e~ suas forças cabia a elTusão de sangue pOl'luguez
e por maos portuguezas.
II Deos guarde a V. Ex. Palacio do governo da Bahia 4 de
Julbode l822.--IIlIll, e EXI1l. Sr. brigadeiro governador das
armas des~a provincia. II (Seguem-se as assignaturas,)

Arbitrio proposto pela junta provi.çOTia ao geneml Madeira para pacificação da provincia, ou minoração do
mal presente.
« A junta provisoria do governo e governador das armas
igualmente, encarregados do socego e tranquillidade desta
província, e de fazer observar nella com toda a pontualidade os prestados juramentos de adhesão e fidelidade ás
bases da constituição, á mesma futura constituição, ás
côrtes da naçãÕ que a estão organisando, e a el.rei o Sr.
D. João VI, em cuja immediata ohediencia llcará a mesma
provincia, em virtude da delerminação das soberanas
côrtes da. nação em data ~e 1.8 de Julho do anno passado
commumcada pela portarIa do governo do reino de 21. do
mesmo mez e anno, não obstante a regcncia do Brasil
e?t~belecida por el-r~i, não. podem deixar de declarar preCIpItadas, tumulluanas e lllegaes, as proclamações da
mesma regencia, feitas pelas villas da Cachoeira, S. Francisco, S. Amaro e ~Iaragogipe, chegando a Cachoeira até
ao excesso de instalar um novo governo com intirina des- .
ligaç~o. das autoridades da capilal da província, por não
ser hCl to aquelles povos romper em a.ctos ostensivos de
insubordinação e desolJedicncia conlra aquelles soJemnes
juramentos e obrigações, por estes contraídas; mas somente dirigir suas petições ás côrtes e a el-rei, como lhes
é outorgado pelo artigo 14 das bases da couslitllição'
porém considerando por uma parte que sendo talvez
muito facil reduzir a aquelles povos a' seu dever velo emprego. de Gonsideraveis forças de mar e terra a disposição
das dItas Au(oridades, não .se podiria isso realisar sem
grave comprometlímento de todos os babitantes, e risco
da ruilla Lotai da provincia como fora ponderado no omcio da junta provisoria em dada do 1. do corrente e por
outra parte, que em tempo de grande elfervescencia, e
n.o meio das violeutas animosidades, que agilfto os espirItos não é faci! combinar sempre com a devida madureza, e exactidão os principios de direito publico, que estabelecem as bases da sociedade, e obediencia dos povos,
de ma~eira, que poucos pertubadores os podem ás vezes
condUZI!' a excessos lamentaveis, tem as mesmas autoridades de commum e perfeito accordo determinado o seguillte:
loQue se envie á Cacho eir a e mais villas acima referidas uma deputação comp osta dos cidadãos o desembar0
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gador Luiz José de .oliveira, chanceller inle,rino da relaçã~,
o coronel engenheIro,' Salvador José Maclel, o Dr. Joao
Rodrigues de Carvalho; o provedor dos seguros Manoel
Thomaz Peixoto.
2° Que esla depulação seja aulorisada a convocar as ca·
maras e povos das ditas villas e que fazendo-lhes vêr, q,ue
o passe, que del'ilO fora precipilado,~e ilIegal pelas ras~es
expostas no preambulo, consiga que os dilos povos assim
o reeonheção, obrigando-se a ellcaminhar direclamellle as
suas supplicas ao soberano congresso e ~ e} ·rel sobre a
adhesão, que tem manifestado a regencIa a ~ua. AILeza
relll, COliJO lhes é permillido pelas bases consLlt,:!cl?naes,
conservada a ohedienda ás autoridades da pJ'OvJl1cla.
3" Que em consequencia se dissolva d~s~e log~ a ju~la
que se instalou lia Cachoeira com denOIUI(;aO de JunLa IUlerina consiliatoria e de defcza.
lJo Que os miliciaóos e paisanos se retir~m ás suas occUpllções ordinarills, enLraudo ludo \la mesma ordem em
que eslava anles do dia 25 de Junho p:oximo passado.
5· Que a dila dcpulação declara mUi solemnuuenle .aos
povos, que a junta provisoria de goveruo, pelõ ql~e pertence ao civil, e o gllverno das armas na par,Le lI11hLar se
obrigão a dur-Ihes garanlia em -Home de el-I~l:i, e das soberanas côrles nacio\lae~, de que nilo enlramo em ~xame
de proeedimenL<. algum conlra as pessoas, qué possao t~r
influido, ou concorrido para aquclles acLos, nem praLlcálão oITensas ou hosl1lidade alguma coulra elles, ficando
cando lodas aquellas irregularidades em perpeluo esquedmenlo,
6" Que por parle do governador das almas especialmenLe se promelLe perdão da deserção dos soldados, qu-c,
se aellão naquelles districlos, recolhendo-se esles a seus
respectivos corpos dentro de quinze di~s, ou ap~'esenla~
do-se no mesmo praso peranle as aulorldades CIVIS ou mi'
liLares no caso de se acharem em lugares remolos,
70 Que.tudo acima referido se lavre uma acta .com as
declarações necessarias. Palacio do governo da Balna, li de
Julho de 1822. II

de voluntarios ao seu organisador José Antonio da Silva
CasLro: 5' Que os sobreditos chefes consultem a commissão de administração da caixa dos objectos relativos
'
a defesa.
(( A vista do que passando a nomear os membros, que
deverião compor a mencionada commissão, forão unanimenLe escolhidos os seguinLes cidadãos: Antonio Teixeira
de Freitas Barboza, Anlonio Pereira Rebouças, José Paes
Cardoso da Silva, que, por' haver representado achar-se
impedido em rasão de eslar no cummando do lerço de
ordenanças, foi subslituido, a pluralidade de votos, pelo Dr.
juiz de fóra da villa de Maragogipe Joaquim José da Silva
e Azel'cdo, o padre mesLI'!l Manoel José de· Freitas, e Anlonio José Alvares de Freilas Bastos; e pas~ando a nomear curnlllissarios forão escolhidos para as muniçues àe
guerra, Francisco Anlonio Fernandes Pel'eira, e para as
de boca Francisco Pereira Lisboa: ficando a commissão
a faculdado do os subsLituir quando preciso seja. FinalmenLe resolverão que os chefes mililares communicassem a
presenle resolução á Exm. junta provisoria, E para constar
se fez a presente acLa, que todos assignarão: eu AnLonio
Pereira Rehouças o escrevi e assignei. - Anlonio Teixeira
do Freitas Barbosa, li (Seguem-se as assignalul'as.)

(( Aos cinco dias do mez de Julho de mil oitocentos e
vinte dois annos, nesta villa da Cachoeira, e quarleis dos
IlIm . coroneis José Garcia Pacheco e Rodrigo Antonio
Falcão l o primeiro commandélDte, e o segqndo aggregado
ao I eglmen to de cavaHaria miliciana desta mesma villa ;
comparecerão os officiaes maiores, aULOl·jdades conslituidas, e cidadãos conspícuos, que se poderão convocar,
e, sendo presenLes, foi ponderado, a visla de uma carLa
recebida pOI' parte dos amigos da causa da acclamação de
Sna AlLeza Real, que, para cessar a implicancia da palavra
- junla - que na sessão de 26 do prelerilo mez se havia dado á reunião de cinco paLriolas, que forão encarregados da defesa desla villa; a qual implicancia consistia
em se persuadir alguem que a dila palavra designilVa um
governo para esle- dislrlclo, cumpria, a bem da causa accorda r se, corno de f<lclo se accordou no seguinle: 1° Que
á predicta reunião de palriotas, que alé hoje se designava
por junla conciliatoria, e de defeza, se sub Lilua uma COI11míssão com o Litulo - Commissão de A1minislracão da
Caixa MiliLar - para cuidar, tanlo da arreeadaçilo· e fiscalisação dos fundos destinados a defeza, como da promptlficação das munições de gueJ'l'a, e boca, que neces.arias
forem para o mesmo fim; 2· Que se nomeem dois commis arios, um pal'a deslribuir a munição de boca pelos
c?rpos; outro pal'a reparLir a munição de guerra pelas
dIversas armas; 3° Que as autoridades constituidas nesLa
villa, antes da acclamação, continuem no pleno exercicio
de suas funcções; lJo Que o commando da fOl'ça armada
compita aos chefes dos respectivos corpos, a saber, a cavaHaria ao coronel José Garcia Pacheco, a infantaria miliciana ao sargenlo-mór Joaquim José Bacellar e Caslro
duranLe o impedimento do actual coroul'.l, a lropa de linh~
ao coronel aggregado Rodrigo Antonio Falcão, e o corpo

o Dr. -ouvidol' do

A junta provisoria ao ouvidor do crime para que in(OI'me
sobre ocum pTimento da pOI'taTia de 3 do cm·rente.

lt Tendo-se-lhe recommendado em porlaria de 3 do
correnle, que como juiz de direito cuidasse muito particularmente na devida execução da lei da liberdade de imprensa conlra os escriptos abusivos aqui impressos, e continuando os periodisLas a commetLer excessos da dita
liberdade, sem que conLe Lratar-se de sua punição, delermina a junLa provisoria de governo, que Vmc. informe immedialameute por esLa secretaria sobre o cumprimento,
que Lem dado. a referida portaria e do seu resultado. O que
lhe participo para que assim o execute.
\( Deos guarde a Vmc. Palacio do governo da Bahia 1.3
Acta singulaT aceTca da palavra - junta - lavrada no de Jull10 de 1822. - Francisco Carneiro de Campos, secrelario. - Sr. desembargador oU\idor geral do crime desla
dia 5 de Julho de :1822, na Cachoeira.
cidade, II
•

crime aponta os obstaculos encoutrados
ácel'ca do cumprimento das portarias Tecebidas para
fazeI' effectiva a 7'esponsabilidade dos redactores ou
editores dos periodicos.

(( 111m. e Exm. Sr, -Manda a Exm. junLa provis\ITia
do governo, que eu i1iforme immediaLamente pela secretaria da mesma sobre o cumprimenlo, que eu tenho dado
á porlaria de 3 do conenLe e do seu resultado. E o que
tenho que responder é que como a dila porlaria lem referencia, a outra igual com a data de 29 do passado, pela
qual se ordena ao Dr. promotor que revendo todos os periodicos, que se lem impresso nesta cidade, desde que nelIa
foi publicada a lei da liberdade de imprensa, promGvesse
a accusacfLO no conselho dos juizes de facto contra os re·
dactores ou editores; e que eu como juiz de direilo pozesse em observanr.ia a sobredita lei, vigiando sobre a sua
devida execução: alé agora não se me tem apresenlado
denuncia alguma pelo dilo promolor, nem seu subsUtuto,
para eu fazer o meu omcio, como ordena a lei, qual o de
receber as denuncias, fazer eleger o primeiro e segundo
con"l'lho, preparar os processos, e tudo o mais por ella deCl't'lado, para o que sempre estive, e estou promplo, .assim
como para executar e cumprir pontualmenLe as ordens da
EXI1l. junta provisoria. Com tudo devo dizer a V. Ex"
que depôis que se elegerão os juizes de facto tem havido
somenLe duas denuncias, uma dada pelo tenenle coronel
AnLonio José Soares, e ouLra de um fulano Setural. A
primeira tendo sido julgada procedente pelo conselho,
não deu mais passo algum, porque o denunciante nunca
apresenlou o libello accusalorio; a segunda foi tomada,

DAS CONSTITUIÇÕES
lUas tondo sido nddiad:t repeli.fas vezes a formação do
primeiro conselho, e mandando ao e5cI'ivão Lishoa, que
fizesse as plu'Ucipações"llo. Dr. promotor, ou no substituto
no seu impedimenlo, para intervir na mesma formação,
nunca esla se etrectuou ; porquo o escrivão affirmara, que
o primeim Ostava mOl'ando na villa da Cachoeira, e que
não respondia ás cartas d'aviso, que lhe remeltb, e que
a respeito do segundo ningoem HIll dava nolicia do lugar
certo da sua moradia. A lei no art. 3lt do titulo 4° impõe' pena aos. juizes de facto que faltarem no conselho;
porem a respeito do promotor e substituto foi omissa, se
liem que no Art. 27 nã<l1hes admltle escusa ao emprego.
E' pois quanlo se me otrerece responrler, dignando-se
V. Ex. levaI-o ao conhecimento da Exm. jpnta provisol·ia.
!l Deos guarde a V. Ex. Bahia I ~ de Julho de 1822. I!Im. e Elm. Sr. Fl'ancisco. Carneiro de Campos. - O desembal'gador ouvidol' geral do crime, José Gonsalves
Marques.•

do dito desembargador ouvidor geral do crime e juiz de
direito se lhe hllVifio feito para que viesse a esla cidade
para nel1a exercer seu cargoj 2° que senão sabia da morada
certe nesta cidade do subslituto.Dr. promotor, apezar das
lliligeneias a esse respeito feitas e que por isso senão podém avisar para que viesse substíLuir o lugar daquelle
promotor; acrescentando a tudo islo, que a sobredita lei
n~ 106 no art. 34 do lit. 4", impondo pena aos juizes 'de
faetos, que fallarem ao conselho, fora omisso a respeito
do Dr. promotor, e substituto, apesar de que DO art. 27
do lil. 3° lhes não admille e~usa de seus car$os.
lf E vistas e ponderadas acerca de lodo o exposto assim
a Iri de 13 (le Agosto de 1769, como a lei 10) sobre a li·
herdade de Imprensa, se assentou unIformemente pelos
ministros abaixo assignados, que a esta mesa não compelia tomar assento soul'e a manei1.'a de entender-se a refedela lei n 106 acel'ca das duvidas ou obst3culos 8\>0ntallo:;- pelo desembargador juiz de direito no seu ofliclo de
IiI tio corrente, nem lhe competia igualmente; supplir a
omi são, que nella lia a este respeito; visto, qüe a soAjlmta proviBoria ~ desmbargador chaoTlceller da relação bredita lei n. 106 no tit. 5° art. 63 não a esta relação,
da cidade, enviando a in{ormação do ouvidol' do cl'ime ou outra algumn, mas sim, e tão somente ao tribunal especial da liberdade de imprensa e que dá e concede o dipara assenlar sobre a 'lIlJlleira de el6tender ti lei dlt li- reilo
de receber e propor as côrte, as duvidas que tiverem
berdade de imprensa, e'meio de sUpp"ir a omisstlo no os juizes e autoridades .sobre a observancia della lUesma,
e somente as cÔl'tes é a quem concede o direito de decaso de quê se 11·ata.
cidi.' as mesmas duvidas; Oque clara e expressamente
se enuncia no dito citado art. 63, altribuição 2-. Propor
cc A junta provi80ria do governo, altendendo aos ohsla- as côrtes com o seu infOl'me todas as duvidas sobre, que
_taculO* apontadOR pelo desembargador oúvidor gPl'al do as autoridades e jufzes o consultarem, respectivas a obcri'tne e:iulllJ ffe direito em sua informação dada oe hontem servancia desta lei, E para quo as·um conste se fez este
á cerca do cohlpriml1nto das portarias, que a mesma junla assento, que assignàrão. Bahia, 16 de Julho de 1822. (selhe tia dirigido a6m de se faZeI' elfectiva 1\ responsabilidade guem-se as rubricas) "
dos redactores ou editores dos periocTicos, que contem
transgressões da lei da liberdade de imprensa, e considerando que na aelual crise a conlinualilio e impunidade de o desmba,.gadol' ch'lnceller interino envia a copia do assioulbaD e cessos poderão muito eomprometter a segusento tomado em relação de que l1ao se }ulg'.1va autorirança e f1'llDq81l1idade publica: manda remetter ao desemsada para deliberar sob/'e negocios de liberdade de imbatgador ch8nceller interno da relação desta cidade a copia
. cl'ô'Sa da dbredi1a inrormação e determina que o dito
prensa.
ministro em conformidade do que dispõe a lei de 1"8 de
agoslo de li69, faça 10mar assento soore a maneira'de en« [\Ims. e Exms. Srs.-lionlem. por noite. foi quê recebi a
tender-se a referida lei da liberdade de imprensa, e meio
copia junla do assento tornado nesta relação e mesa grande
de supprir-se a sua omissão no caso de que se trata.
della no dia 18 de Julho corrente. em virtude da portaria de
«·Palacio do governo da Babia J5 do Julho de 1822. II VV. EExs. em dala de lá do mesmo mez, da qualllz mençao
(~ e .se as lI~signaturas.)
no meu omcio de hontem. Delle verão VV. EExs. que a relaçlio
se não julgou autorisada para deliberar sobre negl'lCios de liberdade de impre!1sa pelas razões que fundamentão o referido
Assento- em relação da incompetellcia .çobre a maneira de assenlo.
entender a lei da liberrlade de imprensa, e de supprir a II Ocos guarde a VV. EExs. Bahia, ~4 de Julho de 18~~.
-IIIms. e Exms. 81'S. da junla do gO'lerno 'provisorio desta
omissao apontada.
provincia da Bahia.-O desembargador chanceller int~rino,
L.uiz José de Oliveira. »
\I Aos iS do mez de Julho de 1822 em relaç~o e presença do Sr. Luiz José de Olh'eira desembargador chanceller interino, e que ao presente serve de governador foi A camara da vil/a de Camam:í pal"ticipa ter na villa de
Valellça sido acclamado o Pr~flt:ipe Regente do Brasil,
por elle apreselJtada omll portaria -da commi!!são junta
llrovisoria do !o\'erno desta provincia, datada aos 15 do
acto que desejava acompanhar, e que não o (a: por {alta
corrente, na qual se ordena façá tomar assenlo segundo
de meios de detesa.
a lei de 18 de a~osto do anno de 1769 sohl'e a maneira de
entender-se a leI. t06 da Iiherdade de imprensa e de,supprir-se a sna omissão ii cerca dos obstaculos apontados
« Illm. e E'Cms. 51'S. Remeltemos por copia a VV. EExs. o
pelo desembarga'dor ouvidor geral do crime e juiz de di- omcio que nos dirigia a cam Ira da viUa de Vatença. no qual
reito na Bua informação dada a dita com missã.o junta pro- nos participa te~conco~rido_ em gr~nde numero ã praça puvisoria do governo desta provincia em data de 14 deste blica daquella vIUa os cldadaos c mais povo. com a tropa, na
prôsença da mesma éamara; dllriÍo vivas ã nossa santa religião.
corrente mel de Julho sobre não tel' cumprido as porta- às
lteralJS da nação portugueia, a et-rei constitucionat o
rias, que lhe Hnhão sido dirigidas pela mesma com missão Sr. côrtes
D. JOdO VI. tlte., cajos vivas desejavamos nós termos o
jnnta em data de 13 do cOl'l'ente, e de 29 do mez de Junho g03tO e regosij,) d~ os dar SJ n<io othassemos as circumstancias
proximo passado, nas qnaes se determinava, que o DI'. em que se acha es,a citiaju. c lermos urna barra franca, pela
promotor, revendo todos os periodic03 impressos nesta qual pojemos sei' combatiüos; e nos acharmos sem meio algum
cidade, desde que nella foi publicada a referida lei, pl'O- dll defdsa. circum;tanoia, estas qu~ não só nu! prohibem obrar
movesse aecusação nn conselho dos juiles de facto contra o mesmo que a dita cJmal·a. povo e tro;Ja obrou, como porque
os redactores ou editores, que em seus pel'iollicos tives- não deviamos obrar sem ex:prll,S:1 ordem de VV. EExs.• 11
sem transgredido-a sobrellita lei da liberdade de im- quem proteslam03. com ) subd.ltos. nossa fidelidade.
ti Deos gu lrde a VV. EExs. por muitos annos, corno haveprensa; os qllaes obstaculos el'1\o: 1" não e.tistir nesta
cidade o dito Dr. promotor, e sim na villa da Cachoeira,. mos mister. Camamú. em camara, 17 de Agosto de lsn. /)
(Seguem-3e as assignaturas.)
e não ter dado resposta aos chamamen~os, que de ordem
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Ajunta provÍ8Ol'ia da Bahia envia ao governo de Portugal
o, votos das camaras das villas dfls Rhéos, C{Jmamú,
Cayf'Ú, S. Praflcisco, Valença, villa do Conde, cidade
de Sergipe de EI-rei, vil/a do Lagarto, Caravellas,
Villa-NOfJa Real de Et-rei, Santo Amaro, Jaguaripe,
Estancia, Oliven~, Maragogipe, Porto-Seguro, Trancoso, Belmonte, S. Mathem, Abbadia e Alcobaça, a respeito da delegação do poder executivo.

« lIlm. e Exm. Sr.-A junta provisoria do governo da pro··
vincia da Babia participa a V. Ex., para sqbir á augusta presença de S. M. el-rei o Sr. D. João Vl e das soberanas cOrtes
da nação, que, tendo os deputados desta provincia, por cartas
dirbtidas ã m811ma junta, exigido os votos das camaras da provinCla acerca dos quesitos por elles propostos e relativos ã ques!Ao da delegação do poder executivo, ora agilada no soberano
congresso, havendo a junta expedido as circulares por copia
n. 1 e 2, tem at~ agora enviado os seus vótos. cujos orillinaes se
transmlttem aos mesmos deputados. as camaras das vllljls dos
Ilhéos, Camamll, Cayrú, S. Francisco, Valença. villa do Conde.
cidade de Sergipe de El·rei, villa do Lagarto, Caravellas, VillaNova Real de EI·rei. Santo Amaro, Jaguaripe, Estancia, Olivença. Maragogipe, Porto-Seguro. Trancoso, Belmonte. S. Matheus. Abbadia e AlcoBaça, concordando as primeiras quinze
que o indicado poder seja delegado na pessoa de S. A. Real. e
as cinco ultimas nas juntas provinciaes, acbando-lie em contradicção II villa de Alcobaça, que se conCorma a ambos os arbitrios, talvez porqne. sendo babilada de indios pouco intel\igentes, não soub~em exprimir o seu parecer com a devida clal'eta
e precisão.
cc Deos guarde a V. Ex: Palacio do ~overno da Bahia, 21 de
Agosto de 1822.-llIm. e Exm. Sr. Fehppe Ferreira de Araujo
e Castro.»
I
.
(Seguem-se as assignaturas.)
A junta da prO'lJincia da Rahia ao ouvidor do crime para
proceder nas dilig~ncias afl.m de descobrir os auto~es do
'emerario plano da lua deposiçl!o.
C. Cbegando á noticia da junta provisoria do governo que
algumas pessoas mal intencion.adas e desorganisadoras, ~0II! _o
pretexlo do bem publico e conservação do systema constatuclonal, accusando a junta de Crouxidão. se arroJavão a tentar o temerario plano daosua deposição, convocando para isso co-réos
e cooperadores, determlDa a mesma junta que·o desembargador ouvidor-geral do crime proceda nas diligencias legaes. afim
de que se cbegue ao conheCimento evidente daquelle facto e de
seus Dutores. Bãhia, !2 de Agosto de 1822 (Estavão as rubricas). »

A junta communica ao governo d~ Portugal que o estado
de agitação tem augmentado, e que em algumas villas
mais se tem proclqmado o Principe Real regente do
Brasil; que, co1ae1'ente CQ1lI os principios de obediencia,
nenhum cumprimento tem dado aos decretostflo mesmo
Principe, e queixa-se do aballdono em que Jaz de seus
supel'iores, vivendo em estado vacillanfe. e vendo-se jd
enxovalhada e sem meios de manlel' sua dignidade.

« JIlm. e EXlU. Sr.':"A junta provisoria do !l0verno da provineia da Babia commuuica a V. Ex.• para subIr ã ailgusta presença de S. M. el-rei o Sr. D. João VI e das soberanas cÔrtes
da nação, que o estad.o de agitação e eflervescencia das villas,
annuneiado no offtcio n. 18 de 6 Junho proximo, tem augmentado grandemente, constando llelas copias sob n. 1 e 2 que as
"iIIas de Inhambupe e ltapicurú tem proclamado a regencia de
S. A. Real, divulgando.se por noticias, posto que não ofOciaes,
muito geralmente espalbadas. que, dirigindo-se muitos habitantes da Cachbeira e outros lugares á viUa de Jaguaripe, ahi fizerão proclamar i~almente a dila regencia, prendendo o juiz de
fóra II aCugentaDuo o capilflo-mór. que a isso se oppunhlio, e fa·
zendo-se depois fortes em um lugar estreilo do rio, cbamado o
Funil, aonde vedão a communicação com esta cidade, e que
igual proclamaçã:! se tem já feito em a villa de Valença, como
se vê da copia n. 3, respondida pela de A.
cc A camara de Porto-Seguro, pelas noticias dadas por algumas pessoas dalli vindas, principia II solfrer alguma agitação,
mas não tem por ora rompido em actos ostensivos; da comarca da Jacobina nada consta, e da de Sergipe dc El-rei sa·
be-se que, tentando alguns officiaes milicianos Cazer a mesma
proclamação na capital, forão estes presos e reOlettidos ao go-

vernador das armas por ordem do brigadeiro Pedro Vieira de
Mello.
'..
_
« A cidade tem sido d6liamparada por uma grande parte de
seus habitantes, apezar das reiteiradas proclamações destll
j unta, sendo as ultimas a dos exemplares juntos ns. ~ e " ; o
povo, não acostamado ao estrepito das armas e horrorisado
com a lembrança de algnns acontecimentos do mez de Fevereiro, não se convence facilmente da seguTança que afincada~ente se lhe promette; por outra parte, h.avendo-se, pr!,bibldo o fornecimento das carnes salgadas e faranbas que as villas
recebião da cidade. passárão ellas, além da interrupção dos generos de exportação, que já existia, a interceptar a passagem
dos gados, e a vedar a sabida dos legumes e toda a.5orte de vi·
veres que dalli se recebião, o que teDl produzido no mercado
da cidade uma escassez e carestia tal em alguns generos, que
equivale a uma verdadeira fome, ao menos para as classes menos abundantes.
( S. A. R. o Principe Regente, apezar da declaração que a
junta tinba Ceito, como se vê da copia n. 6, de nil} poder cum·
prir as suas ordens expedidas por oceasilo do decreto para
a provincia do Brasil, enviou ainda a esta prov~oia, nlo só a
carta régia relaliva ao embarque das trop~s destacadas. de que
a junta fez menção e remetteu copia em seu citado omcio n. 18,
mas lambem os decretos por copia ns. 7, 8, 9 e lO, lIllsim como
muitas cartas dirigidas às dilferentes vil\as; a junta. sempre
coberente aos principios de obediencia, ft soberanas córtes e a
el-rei o Sr. D. João VI, que constantemente bio dirigido a lua
conduct3. nenbum cumprimento tem dado aos ditos decretos,
deixando de enviar as cartas ao seu destino. as quaes se conservão ainda no arcbivo de sua secretaria.
« Tal tem sido o Cranco e leal comportamento da jllnta, qlle,
Corte com o testemunho de sua consciencia irreprebensivel.
muito se applaude de haver até aqui estrictameote satisCeito aos
deveres que lbe impõe a arriscada posicãu em que 118 acha 001locada; mas ella nào póde deixar de maguar...a muito das perlidas manobras e cabalas de qqe a pretendem Cazer viclima seus
emuios e detractores, muito mais quando pondera que derivando todos elles suas elfectuadas prevenç{les e InjlJriosas SI15peitas contra a junta desde o dllS8lltroso l,ltlgoólO da posae do
actulll governador dasllrma&. e hllvendO a
jllMa 8J111)Iamente explicado em seu officio n. los motiv'cJs que entlO.a.havião dirigido. depoÍll de passados seis mezes, não tem ainda os
superiores nada pronunciado sobre um objecto de tanta importaneia, enviando-se-Ibe apenas agora da secretaria da guerra,
pela corveta «Calipso.» a participação e a carltl rélda relativas
á nomeação do dito governador, posto que com a dãta, aquella
de t 1 e esta d6 9 de Dezembro do anno proxlmo passado, e
deixando a este respeito vacillanl6 a opiniio dos povos, do que
se tem s~nido os mais eseandalesos acessos de-audacia .. rojo com que a junta tllm sido enxovalhada, acbude-86 aliAa
destituida de meios para manten:ompewntemente a sua dignidade, como já tem expendido em seus omeios.
cc A junta, naquella CUDesta disputa que a sua má Cortuna lbe
deparou logo no principio de sua adminibtraçlio, procurou todos os meios que a prudencia podia suggerir-Ibe para dissipar
a borrenda borraaca que via eminente: não se coDflaBdo só de
suas luzea cbamou o que havia de mais eminente em gt'8duação
e intelligencia para a coadjuvar; ella corrtU mesmo um voo de·
licado sobre as duvidas Juridicas que occorrilio acerca do diploma apresentado, e insistio sómente no risco da guerra civil,
estabelecendo·se sobre esta unica base a decisão que então fOra
adoptada quasi é unanim1dade de votos de toda aquella assembléa; se o successo inClllizmente não correspondeu As esperan·
ças da junta e és de todes os bons cidadãos, nio esteve da parte
della o preveni-lo; mas as paixÕ6S violen~ e eJ.!lltad.as do
partido, que desde então se levantou contra a junto, JámalS podião Cazer-Iba justiça; queria·se que ella tomassu sobre si o
peso de uma decisão contra todas as leis exist~ntes, é cuja
observancia a junta estava rigorl/sameDte ligada pelo seu regimento, e a constancia da junta e seu réS(\elto religioso és leis
teva desde logo as interpretaç{les as mais sinistras.
cc Esta foi a origem da funesta prevenção com que depois se
tem pr/?curado envenenar e de~egrir ils actos os m~i& francos
e constltucionaes de sua admlOlstração. Quando a Junta, por
occasilio do pretendido dCiembarque da tropa vinda d.o Rio de
Janciro, indicou aptnas a diCllculdade que lhe occorfla acerca
daquella m~dida, quando ella, usand.o do.direito- qUIl ~Ia~ bases da constituição cempele a todo o cldadao de -exprimIr hv.remente suas opiniões sobre qualquer materla, quan.to mais II
uma autoridade obrigada a inCormar com toda a veraCidade aos
superiores. declar~u em seus omcios ~ elor.el, ao so~erano congresso e ao PrínCipe Real, que a maIoria do~ hablt;antes desta
provincia desejava uma delegação do poder el.ecutlvo na. pessoa de S\1a Alteza, conCormemênte as observações que a Junla
podia Cazer do espirito pub\ico, e para o 11m de evitar a funesta
desmembração das provinc!as e o seu desvaira~eDto em planos excentricos e democrallcos, a que as poderlllo arrastar os
~narcbistas e demagogos, il1udidos com o exemplo das novas
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associações d~ America Hespanbola, exaltou-se a malignidade neira segura li prospera a provincia. e não pMe deixar de esdos inimigos da junta, c todos estes actds forão envenenados, tremecer pelos males de sua pall ia. mais ainda que pelos seus
allribuindo-se já a anticipação da junta contra as tropas euro- proprios destinos, ao Vêr que li violencia quer usurpar o lugar
péas só porque a maioria da mesma j;.anta constava de naturaes da lei para accrescentar ainda talvez novos e incalculaveis mado paiz, jA a principios anti-conslilucionaes, porque este par- les aos que ja tanto pesão sobre os infelizes cidadõos, com bem
tido, julgando só consistentes llquelles principios com a separa- pesar tem ella expedido a portaria por copia n. 16, e folgara
Çào da provincia das outras deste continente, era intolerante de mu!lo que o resullado desminta tão infaustos annuncios.
outra qualquer opinião, ainda quando esta se limitava li expo«Tal é o triste estado da provincia, entregue ao horror das
sioAo de mero facto acerca do estado do espirito publico, como dissenções e guerra cívil ; a junta. cujo empenho até agora ha
naquelle caso acontecia, e em um officio secretamente dirigido sido sempre prégar a concoraia e evitar quanto cabe ~m seus
aos superioref, cuja publicação nos foi feila por ordem da fracos meios a ell"usão do sangue portuguez. ja fatigada de levar
junta.
"
sempre a presença dos superiores quadros melancolicos. invoca
li Os periodistas, principaes agentes e instigadores daquelle ainda uma vez a magnanimIdade de el-rei o Sr. D. João VI e a
partido, enchêrão desde enlilo as suas folhas de allusões. saro sabedoria do soberano congresso da nação. para que. tomando
casmos e mesmo diatribes. contra a junta, que usara no senlido na devida consideração os nossos males, e prestando ouvidos
obvio de partido, meramente discordante, sem intenção alguma palernaes as razões de todos os povos e de todos os partidos,
de olrensa li classe mercantil, tem conseguido por embustes e lhes proporcionem remedi os promptos e efllcazes a consolidar
suggestões estudadas alienar os animas dos mais incautos. a nos~a confraternidade, preferindo quanto ser possa aos meios
A Junta tinha desprezado com toda a constancia as vocifera- da violencia e da força. que só podem fazer compressões temÇÕeS e escriptos de seus atro:tes calumniad(lres ; ella se havia porarias, os da conciliação, da Justiça imparcial e até da equipersuadido que homens, conhecidos por toüa a provincia pela dade, os unicos que podem entre irmãos apertar laços de so. Irrl'.gularidade da sua conducta, jAmaiS poderillo destruir a sua lida e perduravel união.
força moral, fundada em o testemunho constante de sua mode(l Deos guarde a V. Ex. Palacio do governo da Bahia, t7 de
raoAo e J)ratica de todos os seus deveres; por outra parte a Agosto de 18!2.-II\m. e Exm. Sr. ~lippe Ferreira de Araujo
junta, deplorando taes excessos. assim como os de um outro pe- e Castro. II
•
riodista, que. escrevendo em sentido contrario acerca de muitos
(Seguem-se as assigoaturas.)
,
pontos sustentados por aquelles ontros. não guardava o conveniente commedimento nas doutrinas que espalhava, nem o devido respeito A mesma junta e autoridade militar, como fOra .ti jUflta provisoria esJranha á camara da flilla de Care'presentado pelo governador das armas, considerava todavia
mamlf II fll(Jteria do ofticio de i 7, espemndo qUI, 1000ge
a Impjlsaibilidadol de os reprimir pela falta e ausencia dos promotores, segundo o que jli extensamente tem informado,.e se
de se envolveI" e", iusurreiçi1es, busque os meios de
conRrmou pelo resultado das diligencias que a junta empregou
manter a ordem".
para remediaJ' este mal, como consta das copias 11. 12,13, ti
e 1&. lias o arrojo km subido de ponto c de todo esgotado a pamencla da junta; os periodistas. contando com a impunidade,
« A junta provisoria do governo, sendo-Ihe presente o ofliallullo sem limites a furia do. partidos: os que escrevem debaim da influacia dos inimigos da junta. ou são seus instigado- cio dessa camara, datadu a 17 do corrente, no qual, transmittindo
copia do que Ihll dirigira a camara da villa de Valença.
res, Imputlo-lhes os males e emharaço em que a provincia se
aeba, de qoe elles têm sido em grande parte a causa por sua ccmmunicando que alli se proclamlira a regencia de S. A. Real,
falta de prudencia e indiscretas provocaçllea;" elles ora aceu· declarão Vmcês. que se achão animados de igul\.es desejos;
&lo a júDta de trouxldilo por nilo ter dado providencias pl\ra manda participar-lhes, para sua intelligencia e devida execupreveutr oU
laraçOes das villas, quando elites acontecimen- oAo. que nào pMe deixar de estranhar muito a inconsiderada
tos, teDc1o, além" ditas provocações, motivos muito ponde- proclamação da villa de Valençá. e que, nilo competindo ás cat'eIOS e ' " DOI acto. da córte do Rio de Janeiro le eovião). maras senão o direito de fazer representações. devem Vmcês.
forlo aliá executados JIOr omciaes militares da ta linha, que sómente reconhecer a autoridade das soberllD8l cOrtes e de
.Dilo .estio debaixo dlI Immedlata jurisdleção da junta, sendo S. M. el-rei o Sr. D. João VI. a quem a mesma junta unicaOODItaDte pelOl livros de tegistro da secretaria que. além das mente obedece. e tem solemnemente expressado1D.8S proclamaOJdaDs l;eraes expedidas a todas as autoridades das ditas viJIas ções que fizera aos habitantes do reconcavo, de que seUie reRJra ahl manterem a paz, tranquillld2de e a ordem estabcle- meltem alguns exemplares, posto quejá hajão de.ler chegado
cTda, j1lDta,1eDdo Doticla de alguma agitação na villa da (;a- ao seu conhecimento por via do respectivo onvidor. esperando
que essa camara. bem longll de se envolver em datas de.formal
"j~jJr.i'Íi;;o~rd.enmou mui ~Ilivamente ao juiz de fóra que proce- insurreiçllo. busque pelo contrario todos os meios de manler a
'~
a
lII& de :pOlicia, e pedisse mesmo auxilio as
• à~ d '
ba 8IIdo-se para issoollnterlormente en- ordem estabelecida•
«Deo guarde a Vmcê. Palacio do governo da Babia, n de
tendido COII1 0>&0
ador das armas; ora lhe attribuem posi'iva convenlencia com aquellas declarações, quando a j unta as Agosto de lSU.-Francisco Carneiro de Campos. secretario.
-Sr.
presidente. e vereador. e procurador ao senado da catem solemnemente censurado em todas as suas proclamações,
não havendo exigido das vlllas mais que o seu voto para str mara da villa de Camamú. IJ
remettido aos deputados da provincia e presente as soberanas
COrtes da nação, como pelos ditos deputados fõra requerido
oartas dirigidas a esta junta. com data de 18 de 1\I81'ÇO do cor- .ti jUflta de defesa da villa de Valenca se dirige ao conserêIlte anno, ao que a maior parte delias havia-o satisfeito sem
lho de governo sob"e II nomeação dos fl0110S IMmbros do
per.&urbavAO ai&Uma.
oonsel4o militar de Na:areth, prifXlHO de continuar o
da Estiva, installado pelo voto do povo; paf"ticipa tam« A junta mal podia concebar que tanta audacia e tantas caIUJllnlu contraelJa espalhadas fossem sómenll' elfuito daquellas
bem II acclamaÇllo fiO dia 25 do Prlncipe Regente,
primeiras prevellfOes e exa\taoAo do esplrito do l'artidl! por
sendo esta a sexta comarC!I, e ter o coronel Plasson semais violenta que costume ser a sua a~!o nos tempos de
guido a soccorrer e pacificar a villa de Camamú.
elfervescencia e calamidade publica 1 era preciso que a pervcrsidl\de humana se tivesse convertido em verdadeira sanha de
monstros para que, li vi$la da marcha constante e regular diO
II: I1Ims. e Exms_ Srs.-Temos a honra de representar a
junta, 18mpre no caminbo da honr. e do dever. como era evi- VV. EExs. que, tcndo-se prestado maravilhosamente na predeiJte
toda a provlncia, 8tl procurasse de dia em dia tornar sente causa do conselho militar da Estiva, iostallado pelo voto
mals iptoleravel o calix da I\margu'ra. que a reputação de seus do povo e tropa daqllelle lugar. prestando-se com o maior enmembros lhes havia preparado, chamaLdo-Cls para uma tal thuslasmo li defesa de seus pontos. e a quanto 'lhes temos recomml8do em crise liIo perigoaa e desgraçada; mas a junta é querido com a cooservaçào da tranqulllidade publica. agora
agora advertida pelos rumores, que muito se espalhào, que" nos consta que a com missão da defesa de Nazaretb creára nocertos Indlvidnos, a mulo de conslltucionaes, mas coherentes vos memhros pata o gOVtl1"no daquella povoação, priY8J1do de
com as doutrinas violentas e desorganlslldoras. espalhadas em continuar em suas fuoações laboriosas aquellea cidaClios probos
-alguns escriptos dos periodlstas. nada menos prelendião que que a voz publica chamara para os reger e ~render, de cujo
dilp6r esta Junta, e reduzir tudo Adesordem e anarchia, para procedimento em tão melindrosa crise resulbl talvez o d8$Conno meio das convulções populares estabelecerem os seus pro- tentamento e discordia no povo. que tem posto naquella cor·
jectôs desorganisadores.
poracão a Rua conRança. por i.so mesmo que a crelira.
(t A junta
não deseja de sorte alguma prolongar o exercicio
« Quanto cabe em nosso alr.ance o conhecimento da honrada
de suas funcçllea; ella tem mais de uma vez rogado o allivio de ('onducta daquelle conselho o levamos a alta consideracão de
um encargo que julga muito superior ás suas forças; mas ella VV. EElS.. a quem sómente cumpre o bom regimem de tão
deseja entregar com regularidade o deposito sagrado de que se importante negocio. Temos a satisfação de pa~ticipar .a
acha investida em milos mais robustas, e legalmente chamadas, VV. EExs. que no dia ~5 fizera a sua acclamaoAo a vllla do RIO
para qne dirijAo o leme da administração publica de uma ma- de Contas, e é a sexta da comarca .

.
'

288

HISTORIA

« O coronel Plasson daqui 'sabio com 'pequen~ t.r0pa para
Camamú a soccolTer. a pacificar seus habitantes dlVldlrios em
sentimentos, e nos consta que um brigue, mandado por Ma·
deira, fizera desambarque na dita villa, a privar 3; acclamaç,ão
de Sua Alteza, e talvez a facilitar a ~ablrja ~as farmbas. Odlto
coronel foi tomando ordenanças pelo cammho por estar este
regimento occupando muitos pontos.
cc Deos guarde a VV. EExs. muitos annos. Valença, 31 de
Agosto de 18U.-lIIms. e Exms. Srs. do. co~selbo i~teri.no do
governo geral da provincia.-Franc:sco Xavier de Flg~eIredo.
- Bernardino de Senna Madureira. - José FranCISco de
Passos. »
•

taes procedimentos daqueIles cabeças para exemplo dos
mais, que lrilhão a venda da inlriga, e por isso em n~me
dos habitantes deste tcrmo rogamos a V. Ex. as energICas
providencias, que se fazem tão necessarias para podermos
conLinuar na defeza, e publica segurança, Je que eslamos
encarrr.gados.
" Deos cruarde a V. Ex Nazareth, 2 de Sdembrol de
1822. - Ill~l. e EXIll. Sr. ~Ianoel Gonsalves Maia Bit.anCOUl'l deputado eleito de Jaguaribe e Nazarelh. FranCISco
José de Araujo Franco, João Amado Coitinho Barata, ~Ia
Doei do Nascimenlo Monteiro, João Francisco ue Medma,
~erYasio Joaquim do Amparo, II

A junta de defesa da villa de Nazaretlt a Manoel Gon" IIlms. e Exms, Srs. - Esta com<\l'ca, mantida até ao
çalves Maia Bittallcourf, deputado eleito por Jagaaribe presente em' paz, se acha em IlesassQcego e pertur~aç~o
e NazaI'eth, pedindo prol'idelUJías pam sei' restabele- pelos movimenlos, que se tem descoberlo na proviDCla
das Alagoa , e pelo desembarque, em Maceió do armacida a ordem na villa de Jaguarlbe.
.mento e tropas, enviadas pelo Rio de Janeiro e~ s~ceorro
dos insubordinados do reconcavo desla provlDCla. A~
« Depois de termos dirigido a V. Ex. um omeio de 3:1. forças milicianas da comarca são muilo pequenas, e quasl
de Agosto passado, no qual ~Iém ~e ol\tras p~rlicipações desarmadas: as de primeira linha dos regimentos dessa
oecJiamj)s quanto autes pr'ovldenc18s necessal'Jas pam se cidade, aqui 'dóslacadas, não excedem a cincoenta pra«;as :
restabelecer a ordem na villa de Jaguaribe, onde José os cofres uaciollaes estão esgotados de dinheiro; porque
JorfZe da Rocha Pegado Serpa, e o padl'e Amaral se (uzem apenas chega para as despezas ordjnari~ o q~ll s~ rllcol.he
chefes de uma (acç.'\o, convocando gente para depOl', e pela urrecadação desta comarca, e 1101' ISSO lá (01 pr6ClSQ
prender o commandante interino da Corça. lanoel Nunes ordenai' um empreslimo de dois contos e quatrooenLos
da Silva, aOm de poderem relaxai' da prisão II Antonio mil reis, feito ao coCre dos duzentos, para ncompanhar o
Dias de Castro Mascarcnhas, e o padre Manoel de S. .cruz destacamento milHar, que ora vai partir parà os presie Seixas pelos molivos, que V. Ex:é sabedor.
dios do Rio de S. Francisco.
« Veio-nos hontem :I. o do correnLc o ajudante do balalhão
uFaz-se portanto necessario, quP. VV. EExs. haião, por
de ltaparica, estacionado no Funil, Francisco l\Iunoe! dos bem auLorisar o dispendio da fazenda nacional, e mesmo
Santos Barreto, por parte do seu major commandante, con- aquelle emprestimo. que tem o destino de manter a Jl.az
sultar~nos se devião' marchar para esta povoação, afim desta c,omarca, e ainda de toda a provincia U"l1~lt
de com o povo depôr ao dito commandante da força, e tir-me as ordens, que julgarem aeces8ariu. ~ debaiXO
alguns membros desta commissão em consequencia de um detlas' me snber regular, e IDIftldat Bn8l 1Ü1 • • muconselbo milil.llr, o que se procedeu no dito ponto do Funil, nição e dinheiro com a possivel hrevidailli, Ul\)a e ét\ie
por lá apparecerem denuncias de que nós, timidos pelas VV. EExs. julgarem que as cõrtes, a consUtuição, o gobaioneLas do commandanle da força, não cumpriamos com verno de el-rei o Sr. D. JOão VI, e a vida de milhare& de
os nossos deveres, e que o comm~ndanle dito por ser en· eu.ropeus, e ainda de brasileiros honrados, devem ser mao:teado de José Ilodl'igues, trabalhava por estorvar a mar- tidas, pois que do oonLral'io os meamos europeus aquI
cha da nossa causa, apparecendo no reCerido ponto do reaident~s, os expatriados da pl'ovincla das MagOa., &'6S
Funil officios em nome do mesmo Nunes despedindo a ditos brasileiros, deixãrão a colD
~ r das
tropa abi estacionada (ô que realmente cremos serem offi- mortes, roubOs e ferImentos, q~
cios de lel", fingida) nõs Ibe fizemos ver a falsidade de europeu os acompanharei, desáüipar,all
taes as5eJ'ções, e que os -chefes dessa facção el'ão o sobre- nho a honra de occupar.
.
dilo Peglldo serpa, padre Amaral, o major de ordenanças
IC Deos felizmente guarde a vy. EExs. Larangelras 3
José Joaquim de Santa Anna Lisboa e Bernardino José de Setembro de 1822. - lIlms. e EExs. Srs. pl!68ideote •
cerdolO, intitulado commandflnte da força da Barra de e vereadores da junta provisoria do governo gd d~
Jaguaribe, como nos é constante 'por pessoas fidedignas, p'l'ovincia da Bahia. O ouvidor interino de Ser.gipe d'EI-rel
que elles and'al'ão pelos pontos de deCeza revoltando a - Manoel Gomes Coelho. II
Lropa para elfectuarem a sua (acção, o que verá V. Ex. dn
copia Junta, a.~ignada pelo secretario, que é do oflicio,
II Illm. e Exm. Sr. general. - Os abaixo ~gnailos,
com 'que respondemos ao major commandante do batalbão por sí e pela corporaoão dp DGmm.8NÍo- ~ODal ílestjl
de Haparica.
.
praça represenlão a V. Ex que 'COostalldo-Ihe procuII Nestas cireumstancias po~dere V. Ex. o perigo, em que rarem os commerciantes estrangeiros negociar com as
não só 8&; acbão as nossas pessoas, e commandante da villas desta provincia insurgidas contra as legitim!'S autoforça, to.mo todos os habitantes desta povoação, e não po- ridades d'el-l'ei e da unção, conspirão CODlra a ~nião, que
demos d.e.ixar de crêr, que mão occulla se tem valido das ha entre suas lespeclivas nações e a nossa, e contra o
armas, da intriga para excilal' entre nós uma guerra commel'cio nacional, pOl'crue conro me as leis das nações
civil, e por esse meio triumpharem os nossos inhnigos, e aliadas, eIles não pOd~m da.r (avo' n~ aiu a u eque os executores della são os referidos, muito principal- vados, (avor e ajuda dardO commer~an/lQ, G9m
mente o dilo padre Amaral, pois V. Ex. é testemunha dem com lIS diLas viII~ FCNOlladae. e f'aião. q eosas no
dos seus procedimentos publicos, e que em qualidade de commercio- nacionalt poden,dQlose em commuDlcação com
ac~essor da camara diligia os omcios em nome de (lI-rei aqueIla parte desla provincia. recebendo .dos deyedorés
tendo nôs aéclamado a regencia constitucional de Sua Al- doso' representantes. que nella existem. 08 generos ~ue
teza Real, c:ple preteade rElaxar da prisão os presos Mas- estes Jem para pagamento dos Dfesmos, cujos gene~ tem
cal'enbas e lieiUIJ por sinistras, e illegaes juslificaç<les, deixado de vir pera esta cidade, por estar io'~e éplpld'á a
que -nos consta terem feito naqueIla villa, olhando tão communicação COIU -os rebeldes.
somente ao dinheiro, gue Ibes olfertão os dilos presos, e _II Em commercio, Exm. Sr., quando um devedor é julque iuOuiãomuilo sobre os ~cciosos, Jorge da Rocha, e gado em estatlo deDão podei' satisfazer em tempo .aos
Santa Anna Lisboa, I?Cr.;,!~dindo-os, que os h-abitantes seus credores, e alguns destes le lluer cobl'ar excluslvadesta querem transferir a vdla para aqui, e Bernardino_ menLe, junLão-se todos, para dos. be!!s dos devedores faJosé CardolO quer a força d'armas fazer'8tl commandante zerem massa commum, que ordlDarlamente se entrega a
do ponto da Barra, como verá V. Ex. da copia n. 2, nn uma administração, a qual liquida e diviqe em rateio o
qual se vê os seus procedimentlls por termos nós nomeado seu resultado por Lodos os·credores, o q~e não pode acontecommandallte ao tenente José Marcelino dos Santos.
cer, alcançando os Ilstrangeiros o que pretenderem, porque
« Parece pOl·tanto ser de absoluta uecessidade cohibir-se estando os representantes impedidos de commerciar com
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as sobreclitas villas, e sendo permitlida a commuuicacão
aos estrangeiros, estes se cobrarão crlm exclusãlil em prejuizo dos represenlantes conlra o direito e forma mercanlil, porLanto os represenlantes Ilsperão da rectülão e
justiça de V. S., não I'ermilt'l a eslrangeiros o que por
'
lei e verdade pertcnce' aos nacionaes.
II Bahia 3 de Setembro de 1822. (S~guem-se as assignalul'lls.)II
.
(e l\Ims. e
Exs. Srs. - Sendo-me pedido vocalmenle
pelo consul briLanico, que lhe houvesse de conceder licença para alguns negociantes da mesma nação, aqui 1'esideAtes, conduzirem para as villas do reconca yo algumas
fazendas afim de as permularem por mantimentos; scil'n·
tes porem varios negociantes portuguezes de tal pedjlJo,
mo upresentârão a inclusa representação, que por copia
levo a presença de VV. EExs. , oppondo-se a que se não
verifique lal licença, por ser opposta âs circnmstancias
actuaes de sublevações. em que se achão as principaes
villas desta prOVÍncia devendo·se vedar todo o commercio
com tnes ini~igQ.s jl\ decl~rados do governo da Ilação.
(I Levo porUlptl) dSte ~ecto a conslderaÇfIO de VY. EExs.
afim de se poder tomai' uma positiva deliberação não orre.;·
siva dos .lireitos dos nacionaes e tios eslrangl'iroe, aqui
residenles, parecendo-me o dever-se mandar mnis publicamenle declarar por incoDilllunicaveis todos os lngares,
.
que se aébão lubléva!los.·
II Deos gllarde a VV. EExs. Quarlel general da Babia,
ú de setembro de 1822 -II\ms. e EI~xms. Srs. da junta
provi80ria do governo dest, provincia. - I. L. Madeil'll de
Mello. II

IC IUm. e Exm, Sr, - A junla provisoria de governo
aecusa a roeepção do omeio de V. Ex, em data de bontem,
referindo a lupplica vooal feita pelo consul britanico,
para que ~ DClIocimtes da mesma na'Çiio aqui residentes
ccftlduilt para as viUas do reconcavo
ce~tas
áflíbile.as permutarem por mantimentos,
110 opposto varios negocianles portuguezes,
ao que 88
requereJl o pelil. represenlação junta por copia se não
penDlttisBe aqllella taculdade pol' ser contraria ás circumstancias actuaes de sublevaçãO em -que se acbão as
princi aes villas desta provincia. devendo-se vedar todo
o
• t»ID tàes illip:ligos já cleclarndj)S ao governo
ali
tfo • k . que a J)9dcr·se toma uma
iJffimslva dos direllos dtls naeiop
,
naell, e
~ resi Otel, parecia â V. Ex.
s publicamente declarar por incomdever..!
monicateis tódos os lugares, que se achão sublevados.
Sobre o que cumpre respondei' a V, Ex. , que a vista do
tralado de commercio de t.810, que concedeu aos subditos. dlls duas noções contractantes podei' commel'ciar
em quaesquer logares, ainda pertencentes a um inimigo,
a nlo serem generos de conlrabanclo de guerra, como é
expresso nos artigos 27 e 28, parece que a respeito dos
generos ~rmiltidOll, e salva a arrecadação dos impostos
naeionaes, se io podem recusar aos nl'gociaotes ingklzes,
a licença. que requerem, sem risco de algum compromeUimento nas relações politicas actualmente c:{Ístentes; porem se os Ibglll'CS, aonde pretendem ir negoeiar, estio siliados, bloqueados ou invealilJos pOl' mal' ou
por ~rra, O ~ue a • Ex. pertencerá declarar, é evidente
que éqt fal ClIlIO é inadtnissivel a supplica daquelles oe·
gociantês, JiO ser essa uma acepção compreendida no eilado art. 28.
cc Doos guarde a V. ~1. Palacio do governo da Babia
5 de selembro de t8t:!. _ IIIm. e Elm. Sr. brigadeiro
g~vernador das al'mas d!lsta província. (Seguem-se as assJgnaluras.) II

cc Ubns. e EXIDI. Srs. - Aecuso li recep~ão ao omcio de
VV. EExs. datado de 5 do COl'l'ente em resPQsta ao meu de
6, sendo o objecto deste levar á consideração do VV. EEIS.
a licença, que.vocalmente me foi pedida pelo consul bl·i.
tanico, para alguns dos negooiantes desta nação aqui re~identes poderem levar para as villas sub10vadas lIlgumas
fazendas, afim de as permutlarem POI' mantimentos éj. cujo
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pedido se opp<lzerão alguns dos liegocianles porlu"uezes
fundados em algumas rasõcs descriplas na represe';;ração'
que. me lizer,io, e eu transmilli por copia ii YV. EExs. par~
~ vlsla _de to.,do o .exp?sto se po~e~ Lorua r uma posilira de.
hbernçao, Dao oflenslva aos dlrclLos de uns e oulros negociantes, parecendo-me del'cr-se ruais publh:amcole declaraI' por incomruullicaveis toc!os os lugares que P.
achárão suhlevados.
'
(( Le~bJito-m':! VV. EExs., que sendo conhecido pelos
arts. 21 e 28 do Lra Lado do comml'rcio de t 9 de Fc I'Creiro dc :1810 o poderem os sulJdilos d';L111!Jas as nações
commerciar em qnaesquer lugares, aiuda perlencellle - a
um inimigo. a não serem em gcneros de contmbando tle
gúerra, lbes parece que a respeito dos generos permitLidos, e salva aJ'recadação dos imposlos nacion:les, se não
pode recusa}' aos negociantes inglezes a licença, que pedem, sem 1'ISCO de algum compromellilllenLo nas relações
polilicas, actualmente existente!\.; excepLo eSlando os lu·
gares, para onde aquelles pretendem negocial' sitiados
b,loqueados ou investidos por mar ou pOl' terra (o que as:
sim per.tence declarar,) porque_enli1o se faz inadmissivel
a Supplh.:a dos mesmos, POI' lhes cslm' prohibido no ciLa40 ar!. 28. Quando olho. p~l~a um ?J:>jecto, que positivamente ~ncara com os d!relLos poh~cos e positivos das
duas naçoes" e sobre cUJa dehberaçao fica su"eita uma
da partes mais sagradas da minha responsabilidade a
VV. EExs., é quando ainda me não faltassem aquelles
conhecimentos, que mais ao alcance de VV. EExs. esLão,
seria. de um devl'r meo sl'gundo o S 1't da lei :126 commUlucar a VV. EExs, as minbas idéas, aDm de que por
por esLa forma se venha obter a melhor, e a mais bem
'acerlada decisão sobre 0111 caso assáz melindroso' e este
é o motivo, porque dirijo a VV. EExs. o que de n~vo me
occorre: olhando para o exposto nos arts. 27. 28 do citado tratado de commercio por VV. EExs. lembrados,
pelos quaes se concent(' o podel'em commerciar os subdilos
d'ambas as D.ac.:ões em quaesquer lugares ainda perlencentes a um IDlmfgo: parece-me que em tal tralado se
não acha comprebendido o caso em questão, v&to ~e os
inimigos, com quem se pretende contrataI' nio são doutra
nação, que tenba àeclarado guerra á nossa õu esta
áquella; mas sim são portuguezes rebeldes aO .governo da
mesma naç~o, a q~ pertencem, e portanto complices nas
penas que as nossas leis patrias tem sancciooado contra
os que commettem similhantes attentados ou lhes preslão
algum .apoio, a.cujas leis estão sugeilos os mesmos estran~el~os, resIdentes neste paiz, como é principio certo
de dlrello nalUr\ll, e mesmo estabelecido em muitos dos
artigos do mesmo tratado de commel'cio. como seja nos
7~, 9·, e :10·, e 31·, ainda quando da Iitteral' expressão do
cllado al't. 28 nas palavras
e poderão ser levados
livremente pelos vassallos d'ambos os soberanos mesmo.
II N. H. A logal'es pertencentes a um inimigo.•... ela·
I'amente se vê, que não scnelo as villas da Caclioeira sam
Francísco, Santo Amaro e as outras de nação seParada
perlencentes aos sublevadorcs, mas sim fuendo aqueUas
parte do territorio da nossa Daçã~, que os arts. 27 e 28
de mesmo tratado nada re~ulão, n~m a Slla disposição
tem algullla analogia com o caso, em que se questiona.
II Ainda mais me lembro agora e. pOl' a VV. EExs. (visto
que pelo repente nada communiquei com o dito consul)
que ~endo exceptuado no mesmo art. 28 o não poder '::ommUDlcar-se com. aquel.les lugares, que se acMo sitiados,
bloqueado~ 011 IDvesudos por mat ou por terra: e ninguem dUVidando, que o livre commercio e commuuicação
para esses lugares sublevados está vedado tanto por mar
como por terra pelas canlJoneiras de registo na entradas
dos portos, e guardas nas estradas (molivo porque o consul
pedia licença, pois a ignOl'al-o lallicença não pederia} segue·se portanto, que amda na lJypothese de. qlle fosse ge·
nel'Íca a disposição dos citados arts para o cQmmercio
com os faecio~os senão fazia admissivel 8 licença pedida,
visto achar-se existindo a excepção declarada no fim do
sobredito art-. 28.
"Além do que tenho exposto, ainda .me occorre outro
principio, que senão i""dubitavel, que o comm~rcio com
esses lacciosos se segoe a prestação de recursos para mais
J
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os poder forlalecer no atlentado de inquiel.arem o socego
dos povos com desobediencia formal ao nosso governo, e
a segurança publica da nação: viria porlanto o resultado
da concessão dessa licença, pelo dilo consul pedida, a ser
formalmente opposlo ao estipulado no art. I" do outro
tratado de amisade, e alliança de 19 de Fevereiro de
18iO enlre as mesmas duas nações pelo 'qual se cstipulou
a obrigação reciproca das altas parles contractantes empregarem constantementa, não só a mais seria allenção,
mas todos os meios, que a Omnipotente Prol'iclencia tem
posto em seu poder, para conservar-se a tranquillidade
o segerança publica.
,
Por estes e outros princlpios, parecendo-me que o caso
da questão não entra nos estipulados no tratado de commereio, eu orrereço tQdas estas reflexões afim de VV, EExs.
com melhor conhecimento me communiquem o que se
deverá deliberar, caso o sobre!lilo consul insle pela Iicen~a pedida. E OUtl'O sim novamente tenha a VV, HExs.,
que se fazia muito a bem do serviço nacional e ,.eal para
melbor intelligencia dos povos, que quanto antes se mandasse fazer mais publico, que (,s lugares sublevados se
acbão incommllnicaveis, e' por consequencÍlt cumplices
nas penas das leis todos os transgressores.
(( Deos guarde a VV. EExa. Quartel general da Bailia
8 de Setembro de 1822...... l1Ims. e EExms. 51'S. da junta
provisoria do governo desta provincia, - Ignaeio Luiz
Madeira de Mello. D

(( 111m. e Exm. Sr. - Ajunta provisoria do governo a<r
cusa li recepção do offieio de V. Ex. em data de 8 do corrente, no qual referindo-se ao omeio desta junta de 5 do
mesmo mez, enviando em resposta ao putro de. V, Ex. tle
4 a cerca da faculdade vocalmente pedida pelo consul
britanico, para que alguns negocianLes inglezes levassem
ás villas ,do reconcavo certas (azendas para ns permutarem por manUmentos V. Ex. pondera ainda alguma re,uexões que lhe occorrem para ser deneg1lda aquella faculdade, as quaes ofTerece á consideração da junla, afim
de, que em caso tão melindroso, e em que tanta responsabilidade incumbe a ambas as autoridades, se tome
a mais acertada delibel'ação, lembrando novamente, que
faria muito a bem do serviço nacional, e para melhor intelligencia dos povos mandar-se fazer mllis publico, que
os lugares sublevados se acJlão incommunicaveis <! cumplices nas penas da lei aos transgressor-es desta medida.
E presando a junta com a devida allen.;.ão todas as idéas
novamente .desenvolvidas nO sobredilo officio de V Ex.
coiocite exactamenIC com a opinião, em que V. Ex. se
acha de ser inconcessivel nas actuaes circumslancias a
licença requerida pl'lo consul britllnico; jA porque a vista
dos citados ar18. 7°, 9°. iO·, e ai', dI) Lrata(lo de commereio de t810 os subdilos l1e ambas as partes éonl-ractantes se mostrão sugeilos âs lei do paiz aonde residem,
com cuja observancin não parece compativela pretendida
communicação dos negociantes inglezes com as vitlas insurgidas, resultárão desla semp're uma especie de ajuda
e favor, que as dilas leis p"olubem, debaixo de penas :\s
.mais graves, jA porque ainda a considerar-se a pOvoação
das dilas villas como qUillquer outro inimigo estrangeiro,
com quem o sobredito lI'atado no art. 28permille ntlgoelar, a lião ser em contrabando de guerra, verifica-se
contra aquella regra geral a excepção contida nesse
mesmo artigo, que a junla já bavia apontaáo em seu Teferido omcio de ã, por se achar a l'ommmunicação das
dilas villas elfecLivalllente interceptada por uma competente força de mar e Lerra, e por isso n'uma especie de
sitio ou bloquei9, como V. Ex. expressamente declara em
seu omcio.
(( Quando porem a mandar-se declarar mais pl1bli~amenle I~communicaveis os sobredUos lugares, que de facto
jA se lcbão assim fnterceptado~, ponllera D juntll a V, Ex••
que slém de parecer duvidoso, que um similhante acto
seja proprio das autoridades loeaes da provincia, occorre
por uma parte, que uma tal medida obstaria agora a remessa da loi das sobel'anas oortes acel'ca das eleições dos
deputados da provincia, que sem embargo daquelle estado das viiias, a junta julga dever para alli remetler no

praso de 15 dias, como delermina a mesma lei debaixo
de sua responsabilidade, afim de que tenha o devido'
cumprimento, e por oulra parte que devendo aqueIla declaração sél' adoptacTh, estender-se por identidade de
rasão a todos os postos e IUl(ares das provincias do sul e
ao norte, que-, se achão nas mesmas circumstancias, ella
(1rodllzirã consequencias de tal grandeza, grandeza a
respeito da circulação do pequeno commercio, que ainda
se faz do fornecimento de provisões e mantimentos, de
.que tanto necessitamos, que parece prudente esperar
nesta parte a competente providencia do supremo governo
do reino, o qual a esta hora deve eslar sufflcleo.temente
informado destes acontecimentos. Se com tudo estas reflexões não parecem absolutamente concludentes a V. Ex.
a junta julgará muito conveniente que V• ..Ex. lhe transo;lIlta ainda as que Ibe oecorrem para que se tomem em
consideração. e Avista dellas, de commum accordo. se eslabeleça a deliberação final neste negocio, que a junta
ignalmente, que V. Ex. considert menndroso e de muita
responsabilidade.
« Deos gnarde a V. Ex. Palacio do governo do RalJia,
10 de setembro de !81~. - IIIm. e Exm. Sr. brigadeiro
general das armas desta provincia." (Seglrem-se as assignaturas,)

« lIIms. e Exms. Srs.-Accuso a rllCepçlo do of8clo de

VV. EExs. de 10 do corrente em ~osta ao meu de 8 do
mesmo, e por aquelle vejo coincidirem VV. EExs. exactamente

com as minha9 reftexões acerca de ser inconoosslvel nas actuaes
circumstancias a Iicenoa requerida ,pelo ctlDsul.britaDnioo, afim
d6 alguDs negarjantes da sua nação aqui residentes poderem ir
commerciar com sublevados do recJncavo. jA porque, á vista
dos arts. 7" 9. 10 e 31. do trlltado de comml'rcio de tSIO por
mim citados. os subdiw. de ambas a9_ partes contratantes se
mostrlio lIujeitos ás leis- do 'paiz onc;\e reiídein. COm .observaneia nlio paruce OOIDpatWel a
di
8bÍC8\llo dos
nCRociantes tnglezes com as vlllall ÜISD
sul
della
.sempre \,Ima especie de ajuda e favor•.que as ditas leis pro'bibem debaixo das mais graves penas, e ji porque ainda. a considl'rar-se a I?ovoação das ditas villas como qualquer outro inimigo. com quem osobredilo tratado ne art. !ti permftte negociar. a nlio ser em contrabando de guerra, Tértllea-se contra
aqnella r".gra geral a excepçfto conteufti neSS6'mesftlooarligo por
se achar a commnnlcação daquellas v.ihas et1'lllIlilValll8llt8 interceptada por uma competente Cpl'Ollda:
it;tBrr_••lIIQ~,Isso
em uma especie de sitio ou ~.
.
que
no mesmo
«Emquanto. porém, ás re
oCflcio fazem acerca de &O não pOder por a.gora, a1é a resolução
do supremo governo do reino, publicar a incommunicabllldade
com os sobradilos lugarl's, que de facto já se acblo intel'Ceptados: ponderando VV. EExs. as duvidas que ocoort'flfu e a partioular 'responsabilidade de VV. EExs B6tite o Impedir-se com
aquella medida a execução da lei acerca da 'tl1~lçlio do. deputados da provincia; nada me rll8ta dizer majs a VV. EExs. do
que. não estando a meu alcan28 o fazer algumas obser}'a~ües a
Iãl respeito mais do que o parecer-.il'A\le se deverllllalloar
mão de tal medida; COIIIO pol1Ul. VV. EExt. a jUlglio extemporanea trtalvez 1l1l101Jlpetelíte, 8 mio B lUa r~o na observancia da lera. ficando. porlae\o, ileso"nerado eu"de qualquer
responsabilidade, fica esta sujeita á decisão de VV. EExs. a tal
respeito.
« Deos gllarde a VV. EExs. QnarteJ..general da Babia, 1t de
Setembro de 18U. II
.

« IIIms. e Exms, Srs.-Accuso a recepçlio doslOfftoiollde
VV. EExs. daladosde 10 do 001 rente mez:~Dl a c:qp\a.do omcio qU6com a data de 3 deste mesmo mez v vo EExs. rocebêràp

do ouvidor interino da comarca de Sergipe de El-rei. o quat
me transmUtem á minha conslderaçlo, na parte que me diz
respeito, que VetD a ser sobre o pedido de tropas, alfm de mais
se fortificar aquetla comarca contra os facciosos desta provincia
e dos das outras em auxilIO dos mesmos. a cujo respeijo teDho
a responder It VV. EExs. que. tendoj' ma,ldado algum armamento, polvora e bala, dirigido ao govern,ador da mesma c0marca, altenlas ás circumstancias em que se scl11t a cidmtl-', atacada por" todas as partes de taes sublevadores, nllo convem que
desta por agora se dividão as Coroas existentes; porém br/IVe
espero serão soccorrldaa. devendo no 1lntllnto o mesmo ouvidor oooperar quanto da atia parte estiver aOm de que os povos
daquella comarca cada -vez se animem e CDrtifiquem mais contra taes perversos, fobre os qpaes não tardará cabir o castigo.
« Deos guarde a VV EExs. Quartel-general da Dabia, 1! de
Setembro de tSU.-lIIms. e Exms. Sn. da junta provisoria do
governo desta provinllia.-Ignacio LUlz Madeira de Mello. »
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« IIIm. e Exm. Sr,-sendo \Jresente em sesslío dajunta da aquella declaração de incommunicabilidade a todos os lu·
fazenda nacional desta provinma o officio que é. Exma. junta gares das comarcas, e ainda provinciaes ao norte e a sul,
provisoria de governo dIrigira o interino ouvidor da comarca que, não obstante terem feito proclamações da regencia,
de sergipe de EI-rai acerca da .necessidade qUA ha em conse- continuou por ora o commercio, e de muitos se recebem
quencia do estado de agitação e desassocego em que se acha
aquella comarca, de se lhe fornecer algum subsidio pecuniario, fornecimentos de viveres, os quaes são aqui já demasia,
.
para, mediante elle, conseguir-se o seu estabelecimento; manda damente escassos. '
a mesma junta da fazenda responder sobre tal objecto a V. Ex.,
« E', porlanto, neclIssario que ,enha quanto anles uma
para ser presente é. Exm. junta provisoria de governo que. ha- decisão a este respeilo, porque a junta deseja sinceraveudo a actual insurreição do reooncavo, bem como a coojunc- mente aceitar, e muito receia comprommetler-se, totura politica em que se vê eIlta proviDcla, feito nio só cessar a mando por si só deliberações de tão alla transcendencia.
directa aft1uencia dos rendimentos nacionaes que alll ije arre« Deos guarde a V. Ex. Palacio do governo da Bahia,
cadio para 08 cofru da thesourana geral, como até occasionado as extraordinarlaa despezas que se têm feito e se conti- 14 de seLembro de i822,-liIm. e EXID. Sr. Felippe Fernuio a fazer! taes como 88 OCCIlrrentes pelo equipamento da I'eira de Araujo e Castro. II
esquadra, SOlClOB e coJúedorias de sua guarnição, a promptiflca(seguem-se as·assignaturas.)
ção das embarca9Õ88 annlldas, os soldos e susteotaç!o da tropa
aqui destacada, um deposito ou reserva de viveres para a
II tllm. e Exm. Sr. - A junta provisoria de go,erno da
mesma, a somflla de 6:000' agora mellmo exigida pelo commissario competenl8 para a mantenoad08 IlDIpregados no serviço provincia da Bahia leva ao çonhecimento de V. Ex. parà
da faxiua, além de outras requis~ para O dilo fim pqr elle subir a augusta presença de Sua Magestade el-rei o Sr.
feitas, e, portanto, auAs facil a convicção de que 08 ditos cofres D. João VI, e das soberanas côrtes da nação a·relação dos
da &besouraria geral, achando-li8 assim sobrecarr~dos de des- acontecimentos, que ulteriormente tem tido lugar nesta
pez8S em temposêomo o pl'llllente, em que provavelmente para
provincia dl!pois do ultimo omcio n. 26 em data de 14 de
eltes lÓmente 8fIlueuma IleID diminuta parte de seus ordinarios Setembro
pl·oximo.
rendimeotos, devem cooseqúeDl8menl8 achar-se em o mais perfeito estado d& desfalque e de quasl nullidade, quo, prescin(I As villas de s. Francisco, santo Amaro, cachoeira,
dindo mesmo das despezas ordinarias, os seus fundos certa- laragogipe, Jaguaripe, e as do interior, Inbabupe, Uamente mal chegará!) pará com alies occorrer-ae ás extraordioa· pocuni, e mesmo a .i1ha de Itaparica se conservão todas
rias apontadaS, coJ;l\ideraçlles eslas que Iodas parecem assâs no mesmo estado de separação desta capital, sem que se
jusliftcàr a impossibilidade em que ora se vê aJunta de poder saiba o que nellas ·se pas88,'constalido apenas, que as
annuir , r~fsiçio que faz o precitado ouvidor para um fim
tão iustOlquanto nêcesiarlo.
• avançadas d'aquelles povos se tem aproximado pelo lado
'« A' vista do que-só rllilta é. junta indicar que uquelle minis- do suburbio da Soledade, e toom tido alguns pequenos
tro lance QlIo elos ioodimentos da referida comarca, que estão choques com as tropas aqui estacionadas, assim como que
por arrecadar, taas como os coocernentes é. siza, decima, etc., se tell! já por vezes travado pequenos combates entre as
Inclui~do nelles a somma de 1:1808 da slza do termo da villa callhoneiras, e alguns pont<nl visinh06 da beira mar, sobre
de SInto Amaro, saccada por JOSé Bodrigues Dantas e Mellq
contra o capitlo .José lticardo da Silva Horta. a pagar ao the- cujas individuações só o governo das armas pode compesoureiro-geral destá provlncia,. e que fl)i protestada por nào tentemente.
ter sido iatlsfeita pçlo dito sacoado, o que tudo se lhe faré. pt la
u Continúa a falta de nolicias da comarca da Jacobina,
junta da
taaíBem,.saber, em.respostlt , representação tah'ez por se achar cortada a I',ommunicação pelo reconqUI) 1m •
ir.ta de18<-dU'edrrente mez ó cilado ministro eavo: na de. I1hé08 todas as dilas tem já seguido o exlbedir"
eUiaD~~'
Valença, proclamando a regencia- de S. Alteza
« De1~
~
Baliie, U de setembro de 18U.- emploode
que consta por pessoas fidedignas d'aUi vinda!,
!Um. e ;EiG1. Sr. SIlO~do da junta provisori8 do governo Real,
não obstante o que algumalt daqucllas villa. lem contid~ta prbvii1cia -IgnactÓ Rúflno da tosta Lima. J)
nuado a enviar a esta cidade os seus genero • ao contrario
do que acontece com o reconcovo, cujo commercio e comII 111m. e Elm. Sr."'-A iunta provisoria do governo da
.
proviAA~ da &bia te a ao cpnllecimenlo de V. Ex. para municação esLão de toda iDterceptadas,
sJ1l)ir'j'au
e S. M. el-rei o Sr. D. 1oão VI u A comarca de sergipe, da qual esta capital se fore
na~ que a.galera Mercurio, necia agora de uma porção de gado pela falta dll do intetendo
o ew direhurll para essa ca- rior, e mesmo de algum milho e outros objectos d/l. suspital, eD a
a
de,.8 dlás, com falla do tenlação do povo, acha-se em perturbação, e parece ter
leme, sendo este ilesas re a causa da demora da expedi- igualmente proclamado, segundo noticias dadas pelo oução do omcio ~. 23 de 27 do dito Agosto, o quul vai vidO!' interino, e' oull'as pessoas, que acabão de chegar
nesta occasião, que a junta aproveita para em addilamenlo aqui, as quaes .por sahirem daquelles lugares logo que
informar a V. Ex. que a cnmara tia vilia de S. José da principiárão a por-se em agitação, nada sabem. informar
.Barri do Rio de Contas communicára haver·se proclamado circumElanciadamente, asseverando apenas que baven~o
alli a I'egeneia de ,A. Real, con tando por noticias que concordado naquella procla ação as tropas da EstanCla, .
correm 110 pubbco com muitos signaes de verdadeiras, em que os de opinião contraria fundarão suas esperanças,
que as mas de arahú"6 Camamú, ambas na comarca e não tendo sido possivel enviar-se á comarca o rerorxo,
d,os liMos, teID feito i$ual proclam'ação, cOllllnuando a que ba\ia pedido, mfalivelmente toda ella devia sucumbIr:
iguOl'er-se o est(ldo da comaroa da Jacobin!l por falta de da comarca de Porto seguro consla por noticias dadas
communicação, e sabendo-se da de sergipe o que consta pelo jJ]iz ordinario da cebeça da mesma comarca, que na
da copia n. i, que a junla transmillira á consideração do villa do Belmonte, a primeira da parte do norte, se regovernaior das armas e li. da junta da fazenda, tendo l'e8o' celara 11 pa. sagem da força. que domina na comarca dos
polldido esta pelo omcio da copia n. 2, e aquelle pelo da lIheos, e a I.'omarca da \-illa <le S. fatlleus movera omcialde .3.
'
mente iguaes receios pelo lado da llapitania do Espirito
« OCcorre mais participaI' a V. Ex. que, pretendendo Sanlo: cumprindo observar, que a interceptar-se a grande
os negociantes inglezes aqui residentes levar algumas fa- exportação das farinhas, que a dita comarca de PorlO Sezenda ao reconeavo para as permutarem por viveres, e guro faz para esta cidade, terá .ella de solTrer granderecórrendo para eSse fim ao governador das armas, este Dlente, achando-se já privada das que lhe erão fornecidas
•
se dirigio á junta pelo offlcio por copia n. 4, a que lIe. se- pelo districLo de azareth, no reconca\'o.
guirão oll,de n. 5, 6, 7 e 8; a junla persuadio-se que esu Os habilalltes desta chIade, cQnsternados pelos
tando interceptada, por via da forç.a armada, a communi- actuaes movimentos militares, todos teem os olhos fitos
cação com o reconcavo, a· declaração solelDl1e de incop1- na barra na esperança de que.se receba ainda do paternal
munieabilidade. era .desnecessaria, e hesitou mesmo se governo d'el-rei, e da sabedoria do soberano congresso
UIP semelbante acto; que p8l'ecia equivalenle a um mani- algum remedio exlraordinario, que salve a provincia do
festo de guerra, fosse proprio das autoridades da provin- abismo de males, em que vai precipilar-se: co.nciliação e
cia, além das funestas cQnsequencias de fome e intel'diçto só conciliação, é o meio de terminal' dissenções entre irde todo o commerc(o, que necessariamente deverii') se- mãos: a junLa satisfazendo ao devei' mais sagrado, que
guir-se, estendendo-se, como em tal caso era necessario; lhe impõe o seu cargo, reclama com toàa a·urgencia em
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nome da rasão da justiça e da humanidade aquelle reDecreto sobre a extincção dos tribunaes do Bmsil.
media, já implorado nos seus ullimos oflieios.
II -Ocos guarde a V. Ex. Palacio do g'o\'crno da Bahia,
D, ,João por graça de Deos, e pela r.onstituiçlio da mo.
X de Ontubro de-1822. 1\
narchia, rei lIa reino Unido de ~ortugal, Brnsil e Algarve,
d'aquem e d'alem mal' em Afric:\, ele. Faço c;aber a lodos
II 111m. e Exm, S:', Ajnnta provisoria do govci'no da os meus subdilos que as eÔl'les dcel'elárão o seguinte:
província da Balda, em a.Jdicionamento ao seu ofliclo
(' Ac; côrtes geraes, extraordinarias e conslituintes da
n, 22 de 21 de Agosto proximo, comiUunica a V, ~x, nat:ão Portug'üezo, allendendo a terem cessado as causas.
para subir a augusla presenr;a de Sua ~Ia~estade el-rel o pelas qUl4es se estabelecerão DO Bi8 de laDeiro di ersos
Sr. D. João n. e das côrles gera~s. e exti'aoi'dinarias da lr~b?naesj e con.siderando a necesskJadé de regular a aduuç.ão porlugueza : que ora lransnlllle ~os deputados ~csta ~IDI.strnçao pub}lca, tanto naquel!l1, como àa!ioüITas_ proprovíncia os votos (Ias call.laras das vlllas de Uabalana, VIDClas óo Brastl. por umll maneira aedmmotlada ãs cir5, Amaro d;'s Grotas POI'l'alegre, Propriá c Prado; enun- ctlms~ncias actuaes, decretão provisorilJmenle o seguinte:
ciando as primeiras trez, que o poder executivo se ·de- - « .• Ficão exUnctos todos O' trlbullae~ crejtdos no Rio
legue no Principe Real, pretendendo a de POl't'alegre. de Janeil'o, desde que el·rei para alli lrasladou..a sua côrte
que tambem esta ctélegação seja em parle eXlensiva ás desde 1808,
jnntas provinciaes, a pcn,nltima, que som~nle nesta~; ~ a
li -2" 1:odos os negocias quesEl6lijJêdlão por cada um
ullima subscrevI.: ao arbJlrlo da mesma Junta proVlsorl8, dos refendas tribunaes, se'i'ilo
ra
diante expedidos
« Ocos guarde a V. Ex. Palacio do governa da Bahia, como erão antes da sua creaçfto.; otn áS ~laraçlle se8 de Olllubro de 1822. »
guinles :
.
.
« 3· A casa da suplJlicaçilo do Rio d, Janeip) fica redu" 111m. e Exm. Sr.-A junta provisoria de governo da zida a uma relação provincÍlll, e Della, bem eOJnp nas de
Hahia leva ao e,onhecimento de V. Ex. que pelo. correio mais relações do Ul'asil, se decidirão em ollima instancia
maritimo brigue S. BoaveRtura, chegado aqu' do Hio de todas as demandas, salvo o recurso da 1'evista nas cnUllas
'Janeiro no dia 22 do corrente, recebêra algumas ordens que excerlerem o valor de'dois contos de reis, o qual sc·
do iniuislro dllquel\a cidade, ás quaes não deu cumpri- interporá para Lis1Joa, nos lerinOs preseriptbs pela Illgismenta algum, assim porque tem sempre obedecido, e lação actual. as provincias em !Jae jlt~e
é'nte' não
obellece só e immedialamente /lOS poderes legislativo e ha relações, interporáõ as partes seus reÇlltSOB para as
éxet:ulivo I'esidenles nessa cürle, como por lhe ser pre· mesmas que actualmente recorrem, em quanto a este res,Sente a carla de lei, lransmillida em portaria da secrela- peito se vão lomar oulras providencias..
.
ria de Estado dos negocias de jusliça de 5 de Agosto ulu 4° Haverá DIl relação no Rio -de laltllir8 uma PJesa
timo, que declara ••busivos e de nenhum valor todos os de. chan~lIl.'r, e dos dois dl.'~embatgadercs de aggravo~
decretos aclas do Principe Real, que excedia os limites maIs antigos, pela qual e de plJcharilo, nllo Só os nego.(:ios
do poder que lhe foi- delegado-por el-rei, mandando a que antigamente o~
nela
B
~ÇJo, a
mesma portaria que não se observe de fórma alguma o mesa do d emb
:tf~
",~ção
decreto de i6 de Fevereiro do corrente anno para li con- daqueUa cidade; mas ll/.mhel{lllqtte ~
'la
do
vocação de procuradores das provincias do Brasil, ao qual desembargo do paço, e da consciencia e ordens eslahea junta nao dera execução, quando para esse fim lhe foi Iccidas em I:.islJ'Da, despachão sem dependenci~ de 1\oncu viãdo por S. A. ficai pela secretaria de Estado dos ne- sulLa, na conformidade do alvará de' 24 de FeYereirb de
godos do reino em offieio n.. 23 de 27 de Agoslo pro- i 7i3, e mais leis respectivas. Ficlo P9r anto ~n4enles
ximo.
da dec!são do rei, ou d~ e6rtei, s~do a ,cqAAlUulção,
ti Deos
guarde a V. Ex. Palacio do governo da Babia, e as leiS, quaesquer meréê" qu'é se bouverl!in tle fazer da
26 de Outubro de 1822. II
fazenda nacional, conCMs~
ai' 'as
móres, capellas, "C bens Dalllo B •
e
gl'aças honorificas, ear~as de a'g slral
patentes de
DISCUSSÃO NA. ASSE3IBLÉA CONSTITUIN-TE A RESPEITO DO REmilitares, provimento de benelleios, confirmações de sesGRESSO DO PRI CIPE D. PEDRO PARA LISgQA
m<.rias, e aquelles officios de justiça e fazen~a, que anles
da trasladação da c~rtc para o }fio dtlláfle1ro Se costuFoi na sessão n, 185 de 9 de slltembro de f821 mavão prover por carta lIssignadll por el-r~i.
u 5" CrMr-se-ha no Rio de Janeiro úma junla ae fazenda
que se tratou,da grave questão politiça - se o Pl'ineipe Regente. do Brasil devia ficar go'(ernando o Es- pelo mesmo modo, e çom as meSmas atlr-ibuições com
too.o, ou regressar pará a Europa-hem COOl-o de ex- que semelhantes juntas se.achilo actnalm.ente es llb~Jecidas
d~mais provincias
Br.·
p atA jWlta se exlinguir-se II casa da SUPlllbaçào, tl'1bunaes e juizos nas
pedirão nil ;plirt.e. ofa C() 'têitu • O óS os negocias I,'edo Rio de Janeiro e em oulros lugares -do Brasil, lativos li proVtncta, qne se
pe ó pelo erario e con·
errados pOl' S, M., ficando sugeitós os n-egodos con- selho da fazenda, havendo par~ esse !im lodos os tilulos
tenciosos ás decisões da antiga Relação, como nos e documentos, qne lhe forem necessarios.
'
« 6" Fica instanrad.:l a mesa da inspecção na provincia
tempos coloniaes.
O deputado Martim B~sto, oppoz-se á extincção dos do BIO de Ja'll8i'ro, com lodas &s altrlbuiçQ~s, que taes
trihunaes do Rio de Janeiro. O deputado Robello re- lDesas tcm nas outras I!rovi ::Iij () Brasil em q,uanto
qUl:lreo que ficasse esle negocio suspenso até que a não se fazem as alterações e l1'fonnas lie l@8 relliSio ;
tanto daquella, corq6 destas, se recorterl pÔr aggravo
constituição apparecesse. Fern.andes Thomaz, com o epara
àlJs relaçÕes respecbvas nas lnateri:lS contenciosas.
ardil que Ihe·{M'a conhecido, disse qutl,se conservasse
( 7° A junta pl'OvlOcial adminislrativa inspeccionará O?
ludo no anligo estado, afirmando nO' entanto que os melhoramentos da agricultura, eommereio, fabrica e napovos di) Brasil não quel'Íào I'econbecer a autoridade vegação da provincia; e proporá ao governo e I\s côrte
do Principe Regente; e pedio q.ue se (loncedesse aos as alle~ações, e- reformas que sobre 8It8S' objecfos julgar
povos do Brasil rocurso de reVJst'l. dos seus pleitos convementes.
em Portugal. O deputaclo Fagundes Varella, talvez
.lI 8° O governo, nomeará uma comlDlesID~lírrecadar,
esperando que maIS tarde serenassem os animos, e inventariar os livros, Ululas, -e tfo~J(Jrentos. que se
propoz, que em quanto as cortes lralialhassem, se acbarem nos extinctos tribunaes âO' erarIo, consefl1lt da
conservasse a casa de supppl.ieação do Rio de Janeiro, fazenda, e junta do commerCío; e ã proporção que estes
titulas e documentos se (orem apurando, e iO\'en·
concedendo-se (lOS povos o recurso pedido. Fernan- livros,
tariando, '.l mesml! com\llisslio l'erneUerã ás juntas de fades Thomaz olfereceu-se para formar a este respeito zenda e administrativa aquelles, que a cada uma denas
um pequeno plano. Em seguida haixou o decreto pertencem, e Lransmittirá os antros ao governo pela comde oxtincção dos tribunaes.
petente l'ecretaria de estado.
(l
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Inglaterra, Sua Magestade não só o mandou immediata
mente publicar, mas dar as mais activas providencias para
a sua prompta execuçlio, determinando ao mesmo tempo
que eu participe a V. Ex., para asslm o Cazer presente no
soberano congresso, que, tendo visto ~té agora, com
grande salisfaçl10 sua, as mais judiciosas e sabias medidas, que o mesmo s()oorano congresso tem adoptado na
actual regeneração politica fia monarohia, Sua Magestade
nllo póde deixar de considerar muito particularmente vantajosa ao bem e felicidade geral dos povos do reino unido
de Portugal e BrasO, o Algarve, a luminosa e acertada deIlberaçllo que etIe acabá de lomal' no referido decreto
pelos resultados rellzei que 'prome.lte quando habilita o
immediato suooessor d"a êdMa Pát4 adquirir nos paizes
mustrados, em que ha de demorar-se 08 necessarios e
muito uteis coobeclmenlos pratfcos do a tema conslitucional, que el-rei mui denberadattl80le al)r~ilJurou
manter, e ao qual de DOVO reitera, e pro&esla a m, Brme
e invariavel adhesllo.
u Sua M~estade man,da ultimamente dar ao sob~rano
congresso seus mais ctn'diaes agrllcl'eçbnenlOs, nllo só pe o
desvelo com que lJor méfó de tio astli'clttólf,. como IJem di·
rigidos trabalhos, tem procu'nid deseÜl'Pt!llbar óS poderes que lhe forão confiados, mas ~Io interesse particular que toma pela pessoa do Principe Real, sen mho. ao
!lual Sua Magestade deseja vêr crescer em vit,-des e qualidades que o tornem cada vez mais cl~'
de fazer um
~a a .w~dade dç UJQa
o
tan e
sikulares
provas rem d ô de
r
Id
í'!e· Bragança.
II Deos gdarde a V. Ex. Palácio dê
I , di de
Outubro de i82i.-José da Silva 'Carválllõ..:...sr. JOio
Baptista Filgueiras. II
NA· CONstiTUI Ti PORTUGU'BZA, SE
OPl'OBII 4-08 DISCURSOS DB SEUS aoi.LEGAS 01 FA.VOR
D& ÍIRMlILó-

ALGUNS DEPUTADOS,

294

HISTORIA

outro modo, alé é indecoroso ... N'unca em tempo
algum, ainda que estivesse todo o Brasil neste congresso, se aceitaria tal emprestimo, proposto como
se propoern. - II
O deputadl) Miranda, fortiUcando o parecer de
•
Fernandes Tbom31.,lI.crescentou : - (IE'

(*) Vide Brasil Bistorico, 2" serie,
pago 262.
(**) Vide o BrlUil Hiatorico.

(') Vide a Ghorographia. do lmperío do Brasil, 2" parle,
lomo fO, pago 94 e seguinles.
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dos da unidade da nação, emprehendêrão o anti-constitucional projecto de condelDnar, imredir c mal\ograr com a
força das suas armas os votos deste povo, qucrendO'J'oubar-lhe o dil'eilo de petição que a constituição lhe concede.
I( Por esta fórma
estes perturbadores dll ordem e da
pn delllo corpo montailhoso a desgostos e desconfianças,
que, tenros ao nascer, não promettião ainda consequencias terriveis•.. se ellas sobreviverem serão por certo devidllS á hosl1l cODducla-que os rereridos balalhlSes eólDeçãrflo no dia U de AAneito, e depois sustentál'lJo até Q
momento da sua saJ'lid
« Taes são, Senhor, as ponderosas e justificadas razões
que obrigArão este povo constitucional ~ fiel a requerer a
S. A. n. o Principe Regente, que t1Q&pendea nua sabida
desle reino, até que Vossa Magestade, informadG.do eslado actual das cousas que nellG correm. detennlnane o
que conviesse ao b DI da patl'ill. E por el\as mesmas. t!m
nome do povo que legitimamente representamos e anfortsados por elle, rogamos a Vo~sa Magestade que se digne
revogai' os dous decretos de: 29:d~ sel,elDbro. deixando ao
Brasil a posse de.5. A. R. o Principe Regente. para que
lhe não falte o centro de unidade e energia de que ne-

Carta que o 'IRado da camara da citlde do Rio de
Janeiro escreveu aos àepUladoslle sua pro1liftCia.

« lllms. e Exms. Srs.-E' chegada a dceaSiilOifj81
é frludar sitencio com VV. EExs. nilo só seria fall.a' 1'8
• el,
mas um verdadeiro crime; e se at6ag
~li.do
aquella, serve-nos de desculpa que nl
m .u(di-isádos
ilara promovêr os negocios da tlro I
~, e que nllo
era ainda tempo de tralar os desta cIdade.
« ESperava-se aqui que o soberano ~rasso concedesse ao
Brasil a parte do corpo legislativo que lhe corresponde, a llxem·
pIo de oulras nações, e um chefe do poder executivo••• Eslas
Idéas que sempre corrêrlio enlre os mais iDlllllilleDtes, flrmárão- e na opinião domioallle de lodos depois que se lêl'1I0 as
1\.\
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instrueções que a provincia de S. Paulo dicLou a seus i1\usles
deputados.
« Nijo é proprio deste lugar fazer a demonstração da justiça
daquella prelen~o i funda-se em raZÕeS de direito publico UDlversai por VV. EExs. sobejamente conhecidas. Diremos só de
facLo que, parecendo cortada aquella esperança pelos doul"ptimlliros decretos de !9 de Setembro, e pelo outro que extinguio
todos os trib\lJlll88 deste reioo. levanl8\l-ee um.glto universal,
declal1J1do no manifestodesle povo que acompanha, exigindo
de nói qlle reqllllf~ a 81. A. ..0 Pri41cipe Regen.le que
susllelldeSse • 11 ~.jl!lra 1"0 galaté nova delermloaçlO'
do soberano ÇQ~ e, falendo em virtude delle no dia 9 de
Janeiro a reprê8llii~o ao mesmo Senhor, que consta do termo

DAS CONSTITUIÇÕES
segurava ás cOrtes a sua adhesão á eonstituir'lo que
alias fizessem
Esta eommlmicação foi reeebida na sesão de U.
de Junho, sem o mais leve reparo, porque eBa lisoD~va aos .rohiteotoS do reino de Portúgal, que
nlOl se eeordavãQ, cromo tá disse, qUê, serb Q Bra·
sil, Portugal n~ teria flgqrndo entre as naçlfes
como graircle potenci europÓIJ.

297

a uniil.o de Portugal com o Brasil senão por um mez.
Os povos do Brasil, exclamou, desejão e aprecião
ser ligados com Portugal, e bil.o de sêl-o, como desde
a sua origem o tem sido •.•
Na sessão de i2 de Março, lendo-se as 2 cartas do
Sr. D. Pedro, d:liadas de U e f5 de Dezembro de
i 82J.., levad~ .pelo berganf.i~ Pi!dade, nas quaes
expõe o prmClpeo a extraordm31'íll sensação que
pl'oduzio no Rio de Janeiro a pub1ica~ão dos decretos, e da opposiçAo que SI) rlisia á sabida de S. Alteza, e que se esperá\lão as representações dos povos
de S. Paulo e Minas, os SrS. Pereira do Carmo e
Guerreiro, antevendo a perda do Brasil, Pl'opozerão
que se nomeasse uma commissAo dtI membros
na qual entrassem os deputados brasileiro!t, para se
tratar seriamente dos lDteresses do Brasil; é o
Sr. Lino Coutinho acrescentou:
« Que, desde que tomAra assento naqúella augusta assembléa.
ainda não deixãra de cuidar dos interesses enegocios do Brasil.
mas constantemente Linbão sido contrariadas as suas opinilies,
posto que as exempliUcasse sempre com factos extrahidos das nações que têm adoptado governos os mais liberaes da Europa;
ue na oCC8sião em que se discutio se acaso devia ou nio baver
o Brasil uma delllgllçio do poder ~"vo Se. resolveu que
oifo; quaP,do se tratou de Iul -et u
remo c;.onselbó- de jus
liça DO Braiil, deoidão-sé que ôi6,
rvotl,*ql}e se queria
que houvesse um supre~ 1lO~ jôStip em ca.tli uma
das freguezias do Brasil; que todas lllIUJ ~ que erão
muito uLeis ãquelles povos. nenbuma se lhes coiicédeli; que Dio
era o mesmo lazer leis em Lbeoria do que applica-Ias á pratica.
que é então que apparecem as difftculdades; observou depois
que as leis feitas pua Portugal talvez não lossem ();)mmuos ã
America, e que era sobre isto que de novo tornava a chamar a
attenção da soberana assembléa, lembrando o exemplo dos hespanboes. e mostrando que elles por Dio baverem tomado de
prolllPto as proVidenoias necesuriu. e por quelerem que as
~eis que lazUlo para a Europa l~m 9
:YMi~ Americas, talvez se VISSem na prepislo e. lazer, Il4illl\le muito
tarde, uma legislação para aqueffe paiz. cujoaartigêls se podião
vêr no periodico « EI Censor. J

a sessão das cOrtes de i5 de Março passou-se o
'

~~~:

-

«Abel1l a sesiio (presidida pelo Sr. Fagundes- Varella) lJ
lida pelo Sr. secretario Soares .Azevedo &, acta antecedente, qUI::
toi approvada, passou o Sr. Filgueiras a dar conta do expediente, menciouando os seguintes -oMcios: 10, do ministro da
marinha, incluindo a seguinte parte qlre1he remetLeu o com_
mandanle do registro des16 porto I
« Regislro tomado a 1/2 hora da tarde do dia 14 de Março.
u bergantim porLuguez C[ Infante D. Sebastião, II comman« dante o 1° teDente João da Costa COuto, &1l'ó
o de :JaC[ neiro com 69 dias -de villK\lID 6
t
910. 21
paasageiroa'e !WJ8 mala•.,.;N~·
nte diz
li (tua, i lIua sabida do Rio
Ja~l
o . . Reaes
« d& perfeita saude ; que era gerill
n1entaato dos paC os por: se niolcoDformare81 com as ordens que determinão
«o regresso da família real alli existente l;lara Por\ugal; que
C dillerenles províncias mandárlio deputações para que. juntas
« naquella cOrte, firmassem uma representação em que pedem
C a conservação de S, A. R. o Principe Regente no relOO do
« Brasil. e que a /IIesma representação (ultimamente assignada
« pela deputação de S, Paulo. que chegou no dia 2 de Janeiro)
« lhe foi entregue por S. A. Real, com recommendaç/ío de a
« apresen\ar pessoalmente a S. M. el-rei seu augusto pai. Diz
« mais o OJesmo commandanLe que S. A. Real, não obstante o
« referido, fazia cuidar com toda a actividade na promptifica« ção oe acomDlodaçlles necesssrias para O seu ~rLeiDa
II fragara « União. li
« O r. FOgueiras deu conta delles, menciol)aúao dU811 cartas
do Príncipe Real dirigidas a el-rei, dstadas
Deiembro
e 2 do .Janeiro; na primeira diz S .A.JklaI q e
8$tava do
mesmo modo que tinha annunciM,G
sua de ~ po mesmo
mez, e que só tinha a accreéOeDlÀi'
êlla pinião. que
até entio ora parcial. se tornou- áIlüs gera ; porém, que não
obstante iss(l. faria todas as díligenDias pára cumprir o que se
Ibe ordenava nos decretos 126 e 12611,0 congresso.
lC Na segunda dizS. A. Real, que. pelas 2 horasds noite, antecedente havia chegado de S. Paulo um proprio com um ofticio. que remtillia para conhecimento do soberano congresso. e

a6

(.~

8I1a _ _l!I 'em viagem lIara Lisboa no dia 24
IaohOi I
ga
p~eenrsor de • S. Jesus-Clulsto.
fea pro~ nos officiaéB d~ marinba que Ião com elle;
deu tituJOt.ll.: dlercês a di~sas pessoas, e as côrles abDulJário todos 08 actos. da régia mUDificeDcia.
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accrescenta Sua Alleza que fará tudo quanto puder para reconciliar as opinilles e cumprir as ol'dens que recebêra.
« Mandárão-se todos estes papeis para a commissão especial
eDcarregada dos negocias do ultramar, sem se fazer sobre elles
reflexão alguma. lJ

Na sessão de 22 do mesmo me7, de Março, quando
se discutia o parecer da commissio sobre n representação da junta lie S. Paulo, disse Fernando
Thomnz : - Se o Brazil se quizer desunir quem
lhe hn de obstar? Porem o que é necessario é
saber-se se esta desunião é fumentada por i3 facciO:iOS do governo de S, Paulo, ou é a vontade geral
do Brazil, e rntão \'010 contra qualquer medida de
força que se lhe opponha; se estiver no primeiro
caso então nppliquem-se-Ihe as leis.
A commissào foi de parecer que o principe nllo
deixasse o Dl'aziJ, e que se tomassem varias medidas
sobre isso. Os exaltados querião lJue os fi:! signatal'ios
da representação de S. Paulo fossem declarados rebeldes e como taes castigados,
O deputado Pereira do Carmo apoiou o parecer
da commissib, a, em um hrllbll.nte discurso, concluio, lembr\}ndo que 'Por umlls pelies de chá se ti·
nha separado da Inglaterra os Estados-Unidos, e que
por indiscripções a França perdeu a Ilha de Corsega,
O Sr. l\funiz Tavares oppoz-se valentemente a
que se considerassem rebeldes os i3 signatarios
Paulistas. Os Srs. Trigoso, e Vasconcel1os opinárão
no mesmo sentido, e ultimo considerava a separação como i) dia mais terrivel de sua 'Vida.
As sessões que se seJrniíl40 forilo ealol'Osas, porque
os deputados do Bl'ãzí1 II1 relaçÕes com suas provincias, as annimavão para a separação, pretendendo abandonar as côrtes.
Na sessão de ii de Setembro o Sr. Lino Coutinho
leu uma indicação, que resumio no seguinte: to que
os deputados da Bahia não podessem continuar a
ser representantes daquelia Província, por contravir a vontade geral dos seus constituintes; 2° que
no caso de não ser aceita a sobredita proposição,
ellcs senão julgaríão obrigados a assignar e jurar a
Constituição -Ora finalisada ; tanto mais quanlio esta
doutrina-:fá e .achava sn,Décíonada pelo congresso,
no parecer ali. Csmmíssao, a respeitO da sobredita
indIcação do Sr. Ribeiro de Andl1lde com data de tO
de Setembro de i~f. •
,~r fartos membro)!.
Na sessão do dia U de etem&ro fet.;;s"e a <lillim'il:
leitura de Constituição, e Jogo 'O Sr. Fernandes Pinheiro (deputado por S. Paulo) declarou que não
podia assignar a Constituição, no que foi llpoiado
pelo SI'. Castro e Silva (do. Ceará). Mandou-se esta
á respectiva commissão.
A .essão do dia i9 foi tumultuosa.

°
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Estes erão os regulos, que o congresso determinava ao Brasil, na mesma época em que torturavão
o rei, decretando a deportação da rainha.
« As côrtes geraes, extraordinarlaa is epnsliluilúe8 da
nação portugueza havendo der.,I'etado em dala de hoje a
fórmn de govel'no e administra~ Pljl as ~ovincia
do Brasil, de maneira que a (lOnt,inqa p, /:($laEl(lCIll do
Peincipe Real no Rio de .Janeiro
n n'ú só deSfiecessaria, mas até intlecoroBIJ á sua alta jerarcbia; e considerando junlamente quanto convem aos interesses da
nação, que Sua Alteza Real vlage por 1I1guns paizes iIIUlltrados, afim de. obter aquelles co becimentos, que se
fazem necessario para um dia occupar dignamente o
throno porluguez: mandão resp'«!i\osamente participar a
el-rei, que tem resolvido o 8eg f
« 10 Que o Principe RelI ·.;tJr.J:.·e:r~1""·qua~fo alites para
Portugal,
« iO Que Sua ~te7Jl:~aitJogo que cheg11e a POrtugal,
passe il viajllr Jnoognito áS eflrtes c reinos de Hespanba,
França, e Inglaterra, sendo acompanhado por pessoas dotadas de luzes, virtudes, e adhesão ao 8 slema constitucional, que para esse fim Sua Mag~~ bouver por bem
de nomear.
.
II Paço aas cOrtes, em 29 Il~ SéLeiil'btó. de 182i.-Joio
Maria SOares de 08stello-Branco, p.estde6tê.-A1\tOnlo RIneil'o dll Costa. secretario.-.João Baptista Filgueiras, secretario. II

Decreto de. 23 'àe JulhQ de i82~, 1'8f1ogando 4 aahida do
Príncipe, como meio de obstaf'li separttgã do Braril.

DB SBTEMBRO

CIPE RBGE TB DO BRASIL, E

NOM2ÃO DBLEGADOS DO PODER EXECUTIVO.

As cOrtes de pOI·tugal, com o fim de retirarem o
Principe, nomeárão li. delegação do poder executivo
no Brasil, sendo: pre
J~ o arceoispo da Bahia ;
vogaes: Luiz Antonio RebeUo da Silva, ManoeI Antonio de Carvalho, Sebasti90 José Xavier Botelho, e
João de Souza Pacheco; secretario elos negocios do
reino e fazenda, Francisco José Vieira; secretario
dos negocios da justiça e eccJesiasticos, Joaquim
José de Queiroz; secretario dos negocios da gucl'ra
e marinha, o brigadeiro José de Souza e Sampaio.

a

« As cbrtes geraes, exlçao;
.
nação portuguesa, aUend"e
Rio de Janeiro em t6 de FIl ereíro ile
vocaÇão de procuradores db' p
do Brasil,..elce.de
ás faculdades do governo delegado por Sua Magestado
naquella cidade. é eonlr~ os decrelos .das cortes, altera .
o systeQUl con,slilJJcionãJ ~ pl'ej ud ica a 4eflOitiVlt regulação do governo (10 Brasil, que vai estal>elecer--se na constituição polilíca da monarctiia, decrelão o seguinte:
li 1° E' nullo, ilIicito e de nenhum effeito, o decl'eto d.
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16 de Fevereiro-d.o presente anno, pelo qual o governo estabelecide-,no io de Janeiro convoca um conselho de procuradbres d$ P ovincias do Brilsil. Fica VOl'lanlo enexequlv o:-mestlJO, e sérá logo suspensa a sua execução em
qualqfJer Paite onde se haja principilldo.
(I ~ Far-se-ha verificar a responsabilidade do minislerio
do Rio de Janeiro, não só polo cilad(} decrelo, mas lambem
por quaesquer outros aelos da sua adminislração, p,m que
a responsabilidade possa ter lugar.
II Paço das cortes, em 23 de Julho de 1822. - Cados
Honorio de Govêa Dur~o, presideDte.-João Baptista Filgueira, secretario.-Alexandre Tbomaz de Moraes Sarmento, secreta~o~

cc 3.0 Que o governo do Rio de Janeiro, desobedececdo 3S
côrtes, e constiluindo·se independente contra a vontade dos
povos do Brasil, representados Deste congresso. é governo de
facto e não é governo de direIto; e a obediencia voluntaria de
qualquer autoridade serã criminosa, menos quando fôr obrig~da pela força.
cc 4.· Que a delegação do Principe cesse immediatamente. e
que el-rei nomée logo a regencia que ha de exercer esta delegnção, na fórma jã mencionada.
cc 5. 0 Que o Principe Real deve recolher-oe a Portugal no
prazo de 4 mezes con(ados desde o dia em 'que lhe fOr intimado
o presente decreto. E no caso, Dão esperado, que elle nao obedeça a esta determinaçãu, se proverá como a constituição determina.
l< 6.• Que serã lido como traidor o commandante de força de
mar ou de terra que obedecer ao governo do Rio de Janeiro,
,48 c6rllll maflllciO proce"8sar os membro. da junta . não sendo a isso oLJrigado pela força.
a 7.° Que por todos os meios. que estiverem 3 sua disposiprooiBoria do governo de S. PlIulo.
çã(), faça executar todas estas determinações.
cc Paço das côrtes, li de Setembro de 182~.-Manoel Borges
II Ali oorles geraes, e lruordinaJiAs e censtnuinles da
Carneiro.-Bento Pereira do Canno.-J. A. Faria de Carvalho.
nação porlugueza, decrelão o segiJinl'e:
-José Joaquim Ferreira de Moura. )J
II i' Serão proeeslllldos, e julgados os membros da junta
provisional do ~ O da provincia de S. f.lnulo, que as-

signãr~o lt represent~C1 'ênvialla ao PrincIpe Real, em
data de 24 de Dezembro de18U; e bem assim os quall'O
que assignârão o üisCt'Jrso dirigido a Sua i\lleza no Rio de
Janeiro em o- dia 26 de Janeiro do presel)te anno, }lI!r& o
que se envia ao governo a mesma représenlaçlla~ e íliscursb, afim de se tratísmlUlr ás autoridade eoPfiie ptes.
11 2'
lo será e êii el ilguma i'éntença coo emnatoria sobre o reCerido objecto, sem previa deci to das
co • .
• 8' otra nenhuma outra pessoa, além das indicadas
no artigo primeiro, se procederá pelos documenlo., que
nelle se reCerem, e factos n que elles se alludem.
a Paço das cOrtes, em 23 de Julho de 18'12. -Carlos
Honorio de Govêa DUrilo, presidente.-João Baptista "'ii.
guelras, s
0.- lexand e Thom,.z de Aforaes Sarme o, secr

Na sessão de 20 de Sctembl'o de 1822 j cúntinuou
em discussão o pl'ojecto oft'erecid.) pela com missão
de Constituição, em consel{uencia dól. indicação do
deputado Miranda, julgando n0110 o Decreto da convocação das cÔl'tes constituintes no Brazil, promulgado em 3 de Junho pelo pr.iueipe Real; parque excedia á autoridade de quem 6prOlnulgou; e era contrario á vontade geral do povo do Br~Ut s~undo o
que dizião os deputados portuguezes no congl'esso,
porque tendia a dissolver a suspirada união do Brazil
com Portugal, desfazendo o Pacto estabelecido por
vontade gel'al, solemnemente dedal'ado. e espalhando por todo o Brazil as sementes daanarchia(*).
Na discussão a este respeito tomárão parle activa
em favor dos intoresses do Brazil, os Srs. Costa
AKuiar, Lino Coutinho Barata, AntoDlO Carlos e
Alencar. - (Sessão de 19 20 e ~f de Setembro.)

SEssio DE

23

DE SETEIlBRO DE i8~2

-

JURAME TO DA

CONSTITUIÇio POLITICA DA 'ONABCRlA POBTUGUEZA DE

23

DE SETEMBRO DE !82~

Aberta asessão, levantando-se o presidente, e após
elle todos os Deputados, e pondo a Mão direita sobre
o Livro dos Santos Evangelhos, disse em alta voz:
ClJuro guardar a Constituição POlitlCG da Monarehia
Portllgueza, qut acabão de Decretar as Cortes Constituintes da mesma Nação. II e tendo assim jurado, se
seguirãO os deputados na forma d ordem da obama~a, que era feita pelo Secretario Soaru de ..f%evedQ, e pondo igualmente cadn 11m a mào direita
sobre o mencionado Livro dos Santos EVAngelhos,
proCerirão em alto voz: as seguintes palavras:
IC

Assim o Juro.

I)

Passou-se Il nssignar o lermo do juramento, que
foi Ceito pela seguinte Corma:
Termo do juramento que prestáriJo o presidente e deputados das côrt" geraes, ext"aerdfnarias e constituintes
Assustado o congresà'O portuguez com o incxpe- da naçi!O portugueza, ele guardar a CDm!UuiçlJo.
rado Decreto do Prinoipe Regente, nomeou uma
« Aos 30 de 5elimbro de 1822, em Sfssão das CÔrles geraes.
commiss4o a qual immediatamente deu o seguinte extraordinarias
e constituintes da nação portugueza, DA rórma
psrer.er:
por elIas determinada em sessão de 17 d& 8etePlbrirrente. o
PARECEU. D1

Ç()DDsI6

80lftE o DECRETO DE

3

DE JUNHO

Sr. presidente Francisco Manoel Trigos(} dê Ara o Morato
prestou o juramento de guardar a CODSlimiçlo d
l>narchia
Dar semelJiante decreto, pensa a commisslO que as cOrtes se porlugueza, decretada e assignada em seasAo de 'l3 deste cordevem apressar a clécre&ar o seguinte :
I'enle mez. tebdo a mão direila sobre o livro doa Santoi-Evan« 1.0 Que o decreto .de 3. de Junho proximo passado, que
conv~no Brasil CÔrles QOll,lltiwiDtes, 6 nullo.
« t. o Que os secre&arios de Es&adp do Rio de Janeiro sào allamt!nte respolÍSáveis pela ilIegalidade de uma tão despotica den Vejão-se as carlas do Sr. D. Pedro de 'l6 de Julbo, 4 e 6
termlDaçUo, e devem ser processados.
de Agosto.

« P.ra occorrer promptamente aos males, que pMe occasio-
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gelhos e pronunciando a formula seguinte: II Juro guardar a
(l constituição politica da monarchia portngueza, que acaMo de
cc decretar as cOrtll$ constituintes da mesma nação.-Francisco
II Manoel Trigoso de Araglo MoralO. »
cc E bavendo a88ignaáo, .todos os Srs. ~eputados pres~árlio
successivamente o mesmo Juramepto, dizendo: II AssIm o
juro. II

Deplt/ados brasileiros que iurdrao a il0n8tituição na
.eu40 do dia 30 de Setembro.
Alexandre Gomes Ferrlio. pela Babia.
Romualdo Antofiio de Seixas, pelo Pará.
Cu todlo Gonçalves Ledo, pelo Rio de Janeiro.
Domingos da Conceição, pelo Piauhy.
Domingos Malaquias de Aguiar Pires Ferreira, por Pecnam·.
buco.
Felix José Tavares Lyra, idem.
Francisco Manoel Martins Ramos, pelas Alagoas.
Francisco Muniz Tavares, por Pernambuco.
Francisco de Souza Morei'l> pelo Pará.
Francisco Villela Barbosa, pelo Rio de Jaeeiro.
FranCISCo Xavier Monteiro da França, pela Parabyba.
I"nBcio Pinto de Almeida e Castro. por Pernambuco•
.kJão Lopes d~ Cunba. pelo Rio- pgro.
João So,res de Lemoll Brandão, {)elo Rio de Janeiro.
João rheolODi.~SAAuraa .:MI'~oraz.
José da Colilà (,1'me, pI: J:'pt'iil,lyba.
José JoiO Beckman e Caldas, pelo Maranhão.
José Lino Coutinho, pela Bahia.
José Marliniano de Alencar, pelo Ceará.
José Feliciano Fernandes Pinheiro. por S. Paulo.
Lourenço Rl1drigues de Andrade. por S~nta·Catbarina.
Luiz Martins Bastos, pelo Rio de Janeiro.
Luiz icoláo Fa3,Undes VareJla. idem.
Manoel Felippa Ij()n!l'lyell, pelo Ceará.
Mánoel "Felix de Vetas. por Pernambuco.
Manoel Marques Grangeiro. pelas A1agoas.
Manoel do Nasoimenw..Glmtro ~Sil\'at pelo Ceará.
ManDeI Zererino'dos Sintas, por Pernambuco.
Manoel Antonio de Souza. peja Babia.
Miguel de Siluza Borges Leal, pelo Piauhy.
Pedro de Aranjo Lima. por Pernamhuco.
Pedro Rodrigue Bandejra. pela Babia.
Antonio José Moreira, pelo Ceará.
Domingos Borges de Barros, 'pela Babia.
Francisco de Assis BarbOsa,peJasAlagoas.
João Ferreira da Silva, por Pernambuco.

Cormadas, pode conseguir a prosperidade da mesma na~oJ
e precaver-se, que ella nilo torne a cair no abrImo, de
que a salvou a heroica virtude de aeus R1hes ; ~eoll8tio a
seguinte constituição politica, afim de segu"r. ils cijreilos
de cada um, e o bem geral de todos os portug MI.

DOS'

DOS DIREITOS

CAPITULO U. IGO

PORTUGUElES

OOi

DAS GONS11TUIÇÕES
mente responsaveis pelos erros de omcio e abusôs do
poder, na conformidade da consliluição e da lei.
ti Art. 15. Todo IJ portugueztem direito a ser remunerado por serviços importantts feilos a p.atria, nos CIISOS, e
pela fprma que as leis ·delerminarem.
«Art.16. Todo o porluguez poderA apresentar por escrHo
As côrtes e ao poder execulivo rtlclamações, queh:as, ou
petições, que devêrão sei' examinadas.
ti Art. i 7, Todo o pOl'LUguez tem igualmente o direito de
expor qualquer infl'acção da constituiç."lo, é de requerer peranle a competenle autoridade a elfecliva responsabilidade
do infractor.
.
«Art. UI. O se~edo das cartas é inviolavel. A administração do correio fica rigorosament~ responsavel por
qualquer infracção deste arUgo.
ti Att. i 9. Todo o portuguez deve ser justo. Os seu~ principaes deveres são venerar a reli~ião; amar a patria ;
defendei-a com as armas, quando for ohamado pela lei j
obedecer á constituição e As leia respeitar as aUlorldades
publicas; e contribuir para as despezas do estado.
TITU LO II
DA. NAÇÃO PORTUGUEZA.,.E SEU TERRITORIO, lIELIGlio .
GOVERNO E In'NASTIA.

CAPITULO UNlCO
ti Art. 20. A nação portuguesa é a união de todos os portugueses de r.mbos os bemispherios.
O seu terrilorio fórmJ o Reino-Unido de Portugal,
Brasil e Algarve, e comllrehende :
ti r. Na Europa, e reino de Por'lugal, ql}e se compõe das
provincias do 1\1inho, Tras-os·Montes, Beh'a, Extremadum,
_ Alentejo, e reino do Alga1"ve, e das ilhas adjacentes, Madeira, Porto Santo e Açores:
CI Il. Ná Amerir.a o reino do Brasil, que se compõe das
provincias do Pari e Rio Negro, Maraphão, Piauby, Rio
Grande do Norte, cearA, Parabiba, Pernambuco, Alagoas,
Babia, e sergipe, Minas Geraes, Esririto Santo, Rio de Janeiro, S. Paulo, Rio Grande do Su , Goyaz, Malto Grosso,
e das ilhas de Fernando de Noronba, Trindade e das mais
que são adjacentes Aqoelle reillo :
.m. Na'Africa occldental, Bissão e cacbeu j na Costa de
Mina, o forte de S. iJoãu Baptista d'Ajuda, Angola, BengueOa ·e sqaS' dePl'ndencias, Cabinda e Molembo, as ilhas
de Cabo Verde. e as de 5. Tbomé e Principe e suas dependencias: na costa oriental, Moçambique, Rio de Senna,
Sofalla, Inhambase, Quclimane, e as ilhas do Cabo Delgado;
II IV. Na Alia, Salsete, Bardez, Goa, Damão, Dio, e os estabelecimentos de !\facáo e das ilhas de Solor e Timor.
ti A nação não rennncia o direito, que tenha a qualquer
porção de territorio não comprebendida no presente
artigo.
.00 territorió do reino unido 58 farA conveniente divisão.
Arl. 21, Qs portuguezes são cidadãos, e gozão dest'l
qualidade:
ti I. Os filhop de pai portuguez nascidos 110 reino unido;
ou que, havendo nascido em IIaiz estrangeiro, vierão e9labeJecer domicilio no mesmo reino: cessa perém a necessidade deste domicilio, S6 o'pai estiver em paiz estran·
geiro em serviço da nação:
• H. Os l1Ibos iIIeglimos de mãi portugueza nascidos no
reino unido; ou qQe, havendo nascido em paiz estrangeiro, vieràe estabelecer dom·cílio no mesmo reino. Porém se forem reconhecidos ou legitimados por pai estrangeiro. e bouverem nasddo no reino unido, terA lugar
a respeilo delles o que abailo vai disposto em o n' V; e
havendo nascido em paiz estraugeiro, o que vai dispos'IO
orno n° VI;
II UI. Os expostos em qualquer parte do reino unido,
cujos pais se ignorem:
• IV. Os escravos que·alcançarem carta de alforria:
•v. Os liIhos de pai estrangeiro, que nascerem e adquerireJD domicilio no reino unido; com tanto que chegados

á maioridade declarem, por termo assignado nes livros
da eamara do seu domicilio, que querem ~er cidadllos
portugueses:
II VI. Os estrangeiros, que obtiverem carta de naturalisação.
.
li Ar!. 22. Todo o eslrangeirQ, que ror de maior idade'e
fixar dlJmicilio no reino unido, poderA obler a carta de
naturalisação, havendo ca~ado com mulher portugueza,
ou adquemlo no mesmo relDo algum estabelecimento em
capitaes de dinheiro, bens de raiz, agrir.ultura, ou industria; introduzido, ou exercitado algum commereio, a industria Illil ; ou rcito á nação serviços relevantes.
cc Os filhos de pai porl uguez, que houver perdido II qualidade de cidatlilo, se tiverem maior idade e domicilio no
reino unido. p.oderão obter carla de naturalisat:ão sem de·
pendencia de outro requesito.
.
Ir Ar!. 23. Perde a qUlllitlade de cidadão portuguez :
I( L O que se naturalisar em paiz estrangeiro:
"n. O que sem licença do governo aceitar emprego,
pensão ou condecoração de qualquer governo eSlrangeiro.
C( AÍ'1. 24. O direito do exercicio publico se suspende:
• (( 1. Por inear.acidade fisica ou moral:
(( 11. Por sentença que c~ndemne a prisão ou degredo,
em quanto durarem os ofTeltos da cOlldemnação.
Cf Art. 25. A religiilo da n:te;ão portugue~a é f., catholica
apostoli.c~ roma~a. Permilte-se com tudo aos estrangeiros
o exerCIClO particular de seus respectivos cultos.
(( Ar!. 26. A soberania reside essencialmente em a nação.
Não pode porém ser exercitada senão pelos seus representantes leg<llmente eleitos. Nenbum individuo ou corporação exerce alllcrÍlladc publica, que se não dirive da
mesma nação.
II A.rt. 27. A nação é livre e independente, e não pode
ser patrirnonio de ninguem. A ella somenle pertence
fazer pelos seus deputados juntos em cOt·tes a sua constituição, ou lei fundamental, sem dependencia de 8i1ncção
do rei.
.
li Art. 28. Aconstituição, uma vez feita: pelas présentes'
cOrtes extraordiaarias e ~onstituinte~, sómenle poderá ser
reformada on allerada depois de haverem passado quatro
annos, contados desde a sua publicação; e quanto aos
artigos, cuja execução depende de ~eis -regulamentares
coutados desde a publicação dessas leis. Estas reforma;
e alterações se farão pela maneira seguiute :
II Passados que seFIO os ditos qualro annos, se poderA
propor em côrtes a reforma, ou alteração que se pretender.
A proposta será lida tres vezes com intervallos de oito
dias e se ror admiltida à discussão, e concordarem na sua
necessidad~ as duas terças parles dos deputados presentes,
será redusldo a decreto, no qual se ordene aos eleitores
dos deputados para a seguinle legislatura, que nas procurações lhes confirão e!'pecial faculdade para poderem
fazer a pretendida alteraçlo ou reforma, obrigando-se a
re::onhecel-a como constitucional no caso de chegar a
ser approvada.
"A legislalura, que vier munida com 3S referidas procurações, discutirá novamente a proposta e se for approvada
pelas duas terças parles, será logo havida como lei conslitucional; iJlctuida na constituição; e apresentada ao
rei, na confl,tmidade do artigo 109, para eUe a fazer publicar e executer em toda a monarchia•
cc Arl. 29. O go\ern,o da nação portuguesa é a monarchia constitucional hereditaria, com leis fundamentaes
que regulem o elercicio dos tres poderes publicos.
'
I( Art. 30. Estes poderes são legislativo, execuliTo e judiciaI. O primeiro reside nas cOrtes com dependencia da
sancção do rei art. 110, lU e U!). O segundo está no
rei e nos secretarios de estado, que o exercitão debaixo
da autoridade do mesmo rei. O terceiro asta nos juizes.
II Cada um destes poderes é de tal maneira independente,
que um não poderá arrogar a si as altribuições do olltro•
II Art. 3l.A dynastia reinanle é a da serenissima casa de
Bragança. O nosso rei actual ê o Sr. D. João VI.
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TITULO 111
DO

PODER LEGISLATIVO

ou DAS

divilão. postoque o numero de seus habitantes exceda a
c6RTES

CAPITULO I
[)a eleição àos deputados cU córta.

KArl. 32. A naç.'io porlugueza é representada em côrtes
tslo é, no ajuntllmento dos deputados, que a mesma naçi~
p~r~ cSF;e fim elege com respe/lo á povoação de todo o
lerfltono porluguez.
KArt. 33. Na. eleição dos de~u.lados te.m .voto os portuguezes, que esllvercm no exerCICIO dos dlrCltos de cidadão
(art. 2-1, 22, 23, e 2!l), tendo domicilio, on pelo menos
resideocia de um anno, cru o conselho onde se fizer II
eleição. O domicilio dos militares da primeira linha e
dos da armada se entende ser no conselho, onde tem
quartel permanente os corpos II que pertencem
" Da presente disposição se exceptuão:
'
"I. Os mellOJ es de vinle e cinco annos; entre os
quars c~m tudo se não c(Ji1?prelle~~lem os casados que tiverem vlDte annos; os omcmes mUltares da mesma idade'
os bachareis formados; e os clerigos de ordens sacra ;
" II. Os filhos familias, qne estiverem no poder e companhia de seus pais, saho se SCI "irem omcios publicas:
I( \li Os t:riados de ervil'; não se elllendendo nesta denominação os leilel es e abegões, que \iverem em casa separada dos la Hadores seus amo<; :
" IV, Os vadios, isto, .os que lIilo tem emprego, omcio
ou modo de vida conhecido:
'
« V, Os regulares, entre os quaes se não comprehendem
os das ordens militares, nem os secularisados:
« VI. Os que para lJ futl1l'o, em chegàndo a idade de
vinte e cinco annos completes, Dila souberem ler e escrevel',. se. t!verem menos de dezasete quando se publica)"
a constltUlcao.
« Art, 3Ó. São absolutamente inelegiveis :
« I . Os que não podem votar (art. 33) :
"II. Os que não tem para se sustentar renela sufficiente
procedida de bens ele raiz, conllllerdo, industria ou em ~
prego:
.
« UI. Os apresentados por faUidos, em quanto se não
justificar que o são de boa fé.
« IV. Os secretarias e cansei beiras de estado: .
II V. Os que servem ampregos da casa real:
« VJ. Os estrangeiros, posto que tenhão carta de naluralisação :
VII. OS libertos nascidos em paiz estraugeiro.
Arl. 35. São. respectivamente enelegiveis:
1. Os que não tiverem naturalidade ou resideneia conlinua e actual, pelo menos de cinco annos, na provincia
onde se fizer a elei<;ão:
.
I I. Os bispos nas suas LI ioceses :
« ffI Os parochos nas suas freguezias :
« IV. Os magislrados nos districtos, onde lnclividual ou
colle~ialmente exel'citão jl1l'isdicção; o que senão entende
lodavla com os membros do supremo tribunal de justiça
(al't. t91), nem com outras autoridade cuja jurisdicção se
estende a todo o reino, não sendo das especialmente prohibielas.
« V. Finalmente não podem ser eleitos os corumandantes
dos COlpOS dá primeira e segunda linha p"los militares
seus suLdilos.
AII. 36, Os deputados em uma legislatura podem ser
reeleitos para as seguintes.
Arf. 37. Ascleições se farão por divisões eleitoraes. cada
divisão se formará de modo, que lhe cOl'fespondão tres até
seis deputados, tegl!lando- se o nUOlero destes na rasão
de um por cada trinta mil habitantes livres: podendo com
tudo ('ada divisilO adrnillir o augmcnto ou diminuição de
quinze mil, de maneira que a divisão, que livllr entre
75:0000 e 105:000, dará tres deputados; entre t05:000
e 13~;OOO dará quatro; entre t3S;OOO e 16S:000 dará
cinco; entre t65000 e 19S.000 darA seis deputados.
Arl. 38. A disposição do artigo antecedente tem as
exceJlções seguintes:
r. A cidade de Lisboa e seu lermo formará uma ,só
I(
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ti 11. As ilhas dos Açores formal'ão Ires divisões
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gundo a sua actual di.tribuição em comarcas. e cad~ uma
'delllllõ dár! pelo.menos do~s deputa~os :
.
« m. A respeito do BraSil a lei deCidirá quantas divisões
dcvão cótl'esponder a cada provincia, e quantos deputados a cada divisão, I'egulado o numero dl'stes nll rasão
de um por cada trinta mil -habitantes livres:
"IV. Pelo que respeita t· ao reino de Angola e Benguella; 2° As Ilhas de Cabo Verde com Bisáo e cllcheu'
3" .is de.S. Thomé e Principe ~ suas dependenciali; 4· ~
MoçilDlLlque e suas dependenc13s; S· aos estados de Goa'
6" lias estabelecimentos de Macáo, Solor e Timor cad~
um destas districtos formará uma di~isflO,' e da;á pelo
menos um deputado. qualquer que seja o numero de seus
habitantes livres.
« Arl. 39. Cada divisão eleitoral elejterá os depulados
que lhe couberem. com libel'dade do os escolher em todll
a provi~cia ~e_algum for eleito em muitas divisões, prevál~ccra.a elelçao que se flzel' naquella, em que elle tiver
resldencla, ~ e!ll nenhuma dellas a tiver. será preferida
a da sua naturalIdade: se cm nenhuma tiver naturalidade
ne~l residencia" prevalecerá aquella, em que obtiver
mill.ol: numero u~ votos; devendo em caso de empate.
decld.II' a sorte. Este desempate se farA na JUDia preparatona de c()[Jes (art. 67). Pela outra ou outras divisões
serão chamados os substitutos correspondentes (al't. 86).
« Arl. 60. Por cada. deputado se elegerà um suhstituto.
« Mt. 4i. Cada legislatura dm·ará· qllal)'o annos. A eleição se fará portanto em aunos alternados•.
,,~rt. ú2. A eleição se fará directamente pelos cidadãos
reullldos em asse~l?léas eleltoraes, á pluralidade de votos
dados. em es~rulllllO secreto: no que se procederá pela
maneira segulllle :
« Art. 63. Haverá em cada freguezia um livro.,de ma·
tricula rubricado Jlelo presidente da camal'a, no qual o
parocho escre"era ou fará escreller por ordem alCabelica
os nomes, moradas. e occnpacões de todos os Creouezes
que -tiverem voto na eleição. Estas matriculas serão verificadas pela camara, .c publicadas dois Illezes antes da
reunião das ~ss.mblé<ls eleitoraes, para se poderem nolar
e emendar qliaesquer iIlegalidades'
« Ar~. M. A car.nar~ de cada conselho designarA com a
convelllen~e ~nleclpaçao lanlas as assembléas primarias
n~ seu. dlstncto, quantas con.vier segundo a povoação e
dlstanma dos lugares; qUl:r seJa n,'cessario reunir muitas
Creg~ezias en;ruma sÓ assembléa, quer dividil' uma freguezla em ml1ltas nsspmbléas : comtauto que em neuhuma
destas l'orrespondão menos de dois -mil IHlbitantes nem
mais de seis mil.
'
.11 No ultramar, se for muito incommodo reunirem-se em
uma só assembléa algumas Creguezias .TUl'aes pela sua
grande distancia, poderá em cada uma dellas formar-se
uma S9 assembléa, posto qne não t:begue a ter os dous
1lIi1 habitanles.
« Art. áS. Se algnm conselho não che"ar à tel' dois mil
h~biLanle!, formará com tudo uma lIss~mbléa, se tiver
mil; e nao os lendo, se unirá ao conselho de menor povoação quo lhe ficaI' contiguo. Se ambos unidos ainda não
chegarem a conter mil habitantell se unirão ao oulro ou
outros; de.vendo· reputar-se cabeça de todos aquelle,
que for mais centra\. Esta reunião seril designada pelo
respectivo a~rni.nistrador geral (art. 212).
• II N~syrO\'IDClaS d!> ~ltramar a lei modificará a presente
dlSpOSlçaO, como eXIgir a commodidade dos povos.
II Arl. 46. A ca~ara delilignará l~mbem as igrejas. em
que se ha de reunu' cada assemblea, e as Creguezias ou
ruas e Jogares til' uma ,fregllezia, que a cada uma pertenção: ficando entelldido, que ninguem será atlmillido
3 vota~ em assembléa diversas. Estas designações lanÇllrA
o escnvão da camara em um livro tle eleição. que neHa
haverA, rubricado pelo presidente.
«Art. 47.' Nos conselhos, em que formarem muitas assem~léas, o presidente tia calDara presidirA áqueBa que se
reuDlr na cabeça tio conselho; e reunindo-se lllli maia de
uma, áquella que a c'lwara desig.nar. As outras serão pre-
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sididas' pelos vereadores elfectivos; li nllo bastando estes,
pelos do. annos antecedentes: uns e outros acamara distribuirà por sorte.
II Nos conselhos, em que os vereadora. elfectivos, e os
dos annos antecedentes nilo preencherem o numero dos
presidentes, a camarll nomearA 05 que faltarem.
.Na cidade de Lisboa, em quanto nilo houver bastantes
yereadores electivos, será esta falta suprida pelos ministros dos bairos e Ilelos desembargadores da relação,
distribuidos pela camara. Porem estes prelidentes. reunidos qne sejão as assembléas na forma abaixo declarada
(art. 53), lhes praporão de accordo com os parochos dUl1s
pessoas de confiança publica, uma para entrar no seu
lugar, outro para um dos dois secretarios (arl. 53), e feito
aulo desta eleição, sahlrão da mesa.
« Art. 48. Com os presidentes assistirão nas mesas de
e{eiÇlo os parochos dns igrejas onde ,;e fizerem as reunillel. Quando uma freguezia se dividir cm muitas as·
sembléas, o parocho designará secretarios qne a ellas aSsistão. Os ditos parochos on sacerdotes tomarão assento á
mão direita do presidente;
• Art. 4~. As assembléas eleitoraes serão ~ublicas, ano
nuuciando-se previamenle a sua abertura pelo toque de
sinos. Ninguem alli entrarâ armado. Ninguem terâ precel1encia de assenlo, excepto o presidente e o parocho ou
lIacerdote assistente.
ti Arl. 50 Em cada asselllbléa estnrâ presente o livro
ou \inos de matricula. Quando uma freguezia formar
multas assembléas, haverâ nellas relações aulenticas dos
moradores que as formão, copiadas do livro da malricula,
liaverA lambem um caderno rubricado pelo presidente,
em que se escreva o auto da eleição,
"li Art. 51. As assernbléas primarias em Portugal e Algarve se reunirão no pr'imeiro domingo de agosto do se·
gundo anno da legislatura: nas ilbas adjacentes no pri..,
meiro domingo de abril: no Brasil e Angola no primeiro
domingo·de agosto do anno antecedenle; nas ilhas do
Cabo Verde no primeiro domingo de novembro tambem
do anno anlecedentà: nas Upas de S. Thomé e Principe,
Moçambiqun, Goa, e Macâo no primeiro domingo de 110vembro dous annos anles.
« Art. 52. No dia perfixo-no artigo antecedente, á hora
determinada, se reunirão nas igrejas designadas os moradores de cada conselho, que tem votos nas eleições, levaudo escriptos em listas os nomes e oécupações du pessou, em quem fotilo para deputados. Cada uma destas
listas deve encerrar o numero dos deputados que tocão
áquella divisão eleitoral, e mais outros tantos para os substituiJ'em. No reverso dellas irão declarados os conselhos
e frcguezias dos volantes, e sendo estes militares da primeira ou segunda linha, tambem os corpg;; a que pertencem. Tudo islo serà annunciado por eailaes, que as
. camal'as mandarãO affixar com a convenienle anticipação.
• Arl. 53. Reunida a assembléa no lugar, dia, e hora
determinada, celebrar-se-ha uma missa do Espirito santo;
finlia a qual, o parocho ou sacerdote assistente, lará um
breve djscurso analog-o ao objecto, e lerá o preJente
capitulo dai eleiçl1es. Logo o presidente de accordo com
o parocho, ou sacerdote, proporá aos cidadllos presentes
duas pessoas de confiança pnblica pua escrutinadores,
duas para secretarios da eleição, e em Lishoa nma para
presidente, e outra para secretario, nos termos do arl, 47,
Proporâ mais tres para revezarem a qualquer destes. A
assembléa as approvarâ ou desapprovqrá por nlgum signar,
como de levantar as mlios direitas: se alguma dellas não
for approvada, se renovará a proposta e a votação quantas
fezes for necessarla. Os escrutinadores e secretarios
eleitos tomnrllo assenlo aos lados .do presidente e do parocho. Esta eleição stlrâ logo escripta no caderno e publicada por um dos secretarios.
• An.. 64. Depois disto o prosidente e os outros mesarios lançarlo as suas Iislas em uma urna, Logo.se irão
aproximando ã mesa um e um todos os cidadllos presenlea; e estando seus nomes escriptos no \iuo da matricula, entregarão as listas. que sem se desdobrarem, serã
IaDlI8das na urna, depois de se confrontarem as inscripções postas no reverso deHas com as pessoas, que as

apresentarem. Um dos sacerdotes ir! descarregando no
livro os nomes dos que as entregarem.
• Arl. 55. Finda a yotaçl{o, mandará o presidenk
contar, publicllr, e escrever no allto o numero das listas.
f;ntão um do~ escrutadores irá lendo em yoz alta cad~·
uma dellas, bem como as inscripçiJes postas no seu reverso
(art. 52), riscando-se das listas os Volos dados nas pel!soas prohibidas em os numeros U. lU, IV e V do art~ 35.
Como o escrutinador for lendo, Irão os secretarios escrevendo, cada um em sua relal;ão, os nomes dos votados e
o numero dos volos que cada um for obtendo' o que·
farão pelos numeros successivos da numeràção natural,
de sorte que d ultimo numero dé cada nome mostre a to.
talidade dos votos que elle houver obtido r e, como forem escrevendo estes numeros, os irão publicando em
voz alta.
.
• Art. 56. Acabada a leitura das listas, e veri6cada a
conformidade das duas relações pelos escrutinadores
e secretilrios, um destes publicar! na assembléa os no.
mes de todos os-votados, c o numero dos votos que teVll
cada um. Immediatamente se escreverão no auto P011ordem alfabetica os nomes dos votados, eJlor extenso o
numero dos votos de cada um. O auto será 3ssignado por·
todos os mesarios. e as listas se queimarão publicamente.
a Arl. 57. Os mesarios nomearão logo dvis d'enlre si,
para nos dias abaixo declarados {art. 61 e 63) irem apresenlar a copia do auto na junla que se ha de reunir na
casa da camara, se no conselho houver muitas assembléas,
primarias, ou na que se ha de reunir na cabeça da divisão
eleitoral, se houver uma só. A dila copia será tirada por
um dos secretarios, fechada e lacrada com sello. Entãose
haverá pOl' dissolvida a assembléa. Os cadernos e relações se guanlal'flO no archivo da camara, dando-se-Ihe a'
maior publicidade.
II Art. 58. No auto da eleição se declarará que os ci·
dadãos, que formão aquella assertlbléa, otllorgão aOs deputados, que sahirem eleitos na junla da cabeça da divisão
eleitoral, a lodos e a cada Uln, amplos podere] para que,
reunidos em côrtes com os das outras dil1ist1es de toda a
monarchia portugue:.a, possão, como representantes da
nação, fazer tudo o que for conducente ao bem geral della.
t cumprir suas funcct1es 71a conformidade, e àefltro do,
limites que a constituição prescreve, sem que possiJo derogar nem alterar -nenhum de se'JS artigos: e que elles
outm"gantes se obrigão a cumprir, e ter por valido tudo o
que o, ditos tleputados assim fl,zerem, em conformidade
da mesma con.çtituiçl1o.
li Art. 59. Se ao sol posto não estiver acabada avolação. o presidente mnndarã metter as listas e as relações
em um cofre de Irei chave!', que serão destrlbuidas por
sorte a ll'es mesarios. Este cofrese guardará debaixà de
chave na mesma igreja, e no dia seguinle será apreseutado na mesa da eleição, e ahi aberto em prllsença da assembléa.
a Art. 60. se O presidente, depois de entregues todas
as.listas, previr que o apuramento deHas não poderá eoocluir-se até a segunda feira seguinte. proporá de aecordo
com o parocho aos cidadãos presentes, como no llrt. 53,
escrutinadores e secretarios par-d outra mesa. Para esta
passarA uma parte t1m; Iislas, e neHa se praticarA simultllDeaniente o mesmo que na primeira, onde finalmenle
se reunirão a~ qualro relações, e se procederá- como ooa .
disposto no art. 56.
« Art. 61. Quando no conselho houver mais de uma
assembléa p-rin'laria, os portadores das copias dos autos.
da eleição (àrt. 57) $ll reunirão no domingo seguinte, e no
ultramar naqnelle que abaixo ,ai declarado (arl. 74), A
hora indicada nos edilaes, em junta publica na oasa da
eamara com o presidente desta, e o parocho que com elle
assistio na asseDlbléll anlecedente. Logo elegeraõ d'entre
si dois escrutinadores e dois secretarias; e abrindo-se os
ditos aulos, o pl'esidente os fará ler em voz alta, e os_se·
crelarios irão escrevendo os nomes em duas relaçoes.
D'ahi em diante se praticará o mais que fica disposto
nos arts. 55 e 56,
• Na divisão de Lisboa fica oessando a presente jun~,
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e s6 Icm lugar a que vai determinada DO arl. 63. que sl'rá
formada dos portadores dos Iislas das assembléas primarias.
u Art. 62, Os me~arios S\ll'ressivameTl'te elegeráõ dous
d'enlre si, que 110 dia abaixo declarado ({trl. 63) nlll'esenlem a copia deste aulo na junla du caheça da divisão
eleitoral. A respeito desta copia, da dissolução da junla,
e da guarda e publicidade do caderno e relações, se rará
o mCsmo que fica disposlô no al'l. ~7.
II ArL 63: . o terceiro domingo de agosto, e nas ilhas
adjacentes e ullramar naquelle que abaixo vai declarado
(arl. 75), se congl'egarnõ em junla publica na casa da
camara dá caher.a da dhi,ão eleiton.) os portadores das
copias dos autos de toda a divisão C(JlII o pl·esidenle da
mesma camara, e o paroello que com elle as,islio na assembléa antecedente. Irocederaõ logo a eleger escrulinadores e secrelarios; pratical'-se-ha o mesmo, que fica
disposto nos ai Is. 6 I e 55 v. C()(/lO o escrutinador; e apurados os votos, sahil'ilo eleitos deputados, assim ordina-rios como subslilutos, aquelles que oblil'erem pluralidade absolula, isto é, aquelles cnjos uomes se lIcharem
escriplos eUI mais de metade das listns. D'enl!'e elles
serão depu lados crdinarios os que liverém mais volos. e
substitutos os que se lhe seguirem immeáialamenle: e
por essa ordem ~e escreverão seus nomes no auto. En'
caso de empale decidirá a sorle. Depois se pal'Liciparà o
mail!. que fica disposla no ar!. 56, ficando entendido que
as relações se hiio de guardar, como uispõe o arl. 62.
(l Art.
64. Se não obtiverem pluralidade absolula
pessoas lJllstan:es para prcench().l:..{) lllUne.re dos depU1.ados
e subslilulos, se fará urna relação, que l:c,ulenha Ires vezes
o numero que fallal", fl)l'mada dos nomes daquelles que
therem mais votos, com declaração do numero que leve
cada um. Esta I'elação será lida em voz alta, e copiada no
auto. Feito islo, a junla se haverà por dissolvida.
« Art. 65. O presidenle fará logo publicar a dita relaçã(~, e, tiradas por um labelião tanlas copiá-s della quanlos
forem os conselhos ua divisão eleiloral, assignadas por
elle e conferidas pelo escrivão da camara, as remellerá ás
carnal"as dos ditos conselhos. Os presideules destas immedialumente remelleraõ copias lil'adas pelos escrivães das
.mesmas, e por ambos assignadas, aos presidentes que
forão das assembléas primar lOS, para as fazerem logo registraI' nos cadernos de que Irata o art. 50, e lhes· derem
a muior publicidade.
« AI't. 66. No mesmo tempo !IS camaras convo(~araõ
por editaes (art. 52) os moradores do conselho pua nova
reunião das assembléas primarias, annunciando: i o que
esta se faril 110 t~rceil'O domiugo depois daquelle em que
se congregou a junta da caueça da t!ivisão eleitoral, e na
ilhas adjacenles e ultramar lIuqueUe que abaixo vai declarado (al't. 74); 2" qual é o-numero dos deputados ordillarios e subslillllos que f<,lHa para se elegei'; 3° que os
volantes hão t/e formal' suas listas tirando o dilo numero
d'elltre os nomes incluidos lia relaçilõ, que foi remellida
da dila junla, a qual serÍl transeripla 1I0S edilaes.
(( Art. 67. Nesla segunda reunião das assembléas flrimaTias se procedcrá em ludo como fica disposlo nos arts".
54, 55, 56,57, 59, 60, 6-1, 62 e 63, com dcclaração: I- que os mesarios serão os mesmos, que forão na prirueira
reunião; 2 que as reluções vindas da caheça da -aivisão
eleitoral se guardarão nos at'chivos das camal'as; 3" que
IIpurados os volos em a nova junla da cabeça da divisão,
sahirão eleitos deputados ordinarios e substitutos 'aquelles,
em que recahirem mais votos (art. 63), posloque não
obteuhão a pluralidade ausolula: devendo em caso de
eml'atc decidir a sorle. Na faHa ou impedimento de algum dos mesat;ios se elegerá outro, corno na primeira
'Vez.
II Art. 68. Enl1io sc haverá (lor dissolvida a júnta. O
livro di\ eleição se guardarà no IIrchivo da camara depois
de se lhe haver dado a maior publicidade.
II Art. li9. No nulo desta eleição se declarará baver
constado pelos aulos remellidos· ire Iodas as assembléas
primarias da divisão eleitoral, que os moradores della
oUlorgárão aos deputados agora eleilos os poderes de0
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no arl. 58, cujo leor ~e transcreverá no mesmo
auto.
u MI. 70. Concluido esle acto, a nssemb!éo·lIssistirá a
um Te-DtuTII, cantando na igreja pritlcipol, indo entre os
mesBl'ios aqudles rleputndos que se acbarem presentes.
lf Arl. 71. A caua depulndo fe enlrtgará uma copia do
aulo da eleição, e se remellel'á logo outro ;\ deputação
permanenle (111'1. il7), Liradas por um tabellião, e conferidas pelo escri\'ão do camam.
II Art. 72. As duvidas que oecorrerem nas assembléas
primal'ias, scrão decididas verbalmente e sem recurso por
uma commissão de cinco membros, eleitos na occasião, e
pelo modo porque se procede a formação da mesa (artigo 53).
II Porém esla commissão não conhecel'l\ das duvidas
relativas á efegabilidade das Ilessoas vOladas, salvo DOS
termos do art. 55; por perlencer aquelIe conhecimenlo
á jUllla preparatoria de dlrtes (art. 77).
,I, Arl. 73. Nas assembléas eleilomes só (lodel'à (raIar-se rle objectos relattvos ás eleições. Sel'á nullo ludo o
que se fizel' coutra esta disposição.
II Art. 74
Nas ilhas adjacentes e ultl'amar se observará o disposto neste capitulo com as modificações se.
guinles:
o r. ~as ilhas adjacenl~s li reunião da junta da caheça
da divisão eleitoral larl. 63), se f..rá no plimeiro domingo depois que a el\a ~hegarem os poderes dos.Qulros
das eleições de toda a divisão. Para o segundo escruLinio
as assembléas primarias se reunirflo no terceiJ'o domin"o
depoi~ que em cada conselbo se· boul'erem recebido da
junla da cabeça da divisão as copias Carl 65); lIS junlas
de conselho 110 domingo seguinle ao dito terctftro damingo; as de cabeça de divisão no primeiro domingo
depois que a ella chegarem os portadores dos autos das
eleições de toda a divisão.
'
IC II. No ullramar as juntas do conselho, as de cabeça
de diviSãO, e no segundo escrulinio as as assembléas primarias e as junlas de conselho e de cabeÇ& de divisão
se reuniraõ no domingo que designar a aUloridade civiÍ
superior da provi.~cia, e serà o mais proximo passiveI.
II m. As reuDloes para· o ..segundo escrutlOio em Angola, Cabo Verde, Moçambique e Macáo, não dependem
da volação dos habitantes ilos lugares remotbs de -cada
lima debtas divisões; devemio votar nellas os que se
acharem presentes em um praso tal, que não se retarde
consideravelmente o comJ.olemento das eleições.
I

CAPITULO 11

D!l reunião dos córtcs.
• (I ArL. 75. Antes tio dia quinze de Novemb~o os deputados
se aprcselllaraõ á deputação permanente, qL1c fará escrever
setls nomes om. Um livro de registro, com declaraçao das
.
divisões eleitoraes a que pet'lcncem. .
II Art. 76. No dia quinze de No\'einhro se reuniraõ os
deputatlos cm primeira junta pl'eparaf.(J'·ia na sala das
corles, servindo de prfstdellle o da deputação permanente.
e de escrulinadOl'e;; e secrelarios os que elIa nomear
d'elltr~ -os seuil membr.os. Logo so procederá na verifi..
cação das procurações, nomeando-se uma commissão de
cinco deputados para as examinar, e outra de tres para
•
examinar as dos dilós cinco.
II Art. 77. AI6 ao ti ia 20 de Novembro se continuará a
reunir uma OU mais vezes a junta preparatoria para verificar a le,gilimidade das procurações eas qualidades dos
eleitos! resolvendo definitivamenle quaesquer duvidas que .
sobre ISSO se mOVel-em.
« Art. 7& No dia 20 de Novembro a mesma junta elegerá d'entre os depu lados, por escrutinio secreto á pluralidade absoluta de votos, vara servirem no prfmeiro
mez, um presidente e um vice presidente, e á nluralidacte
relatha quatro s~cretarios. ftnmedialamente irao todOS" á
igreja catl!edl'al assisti,r a UDla missa solemoe do Espiritolanto, e no fim della o celebrante deferirá o juramet'rtctSeguillte ao presidente, que pondo a mão direita no livrod-os
Santos-Evangelhos, dirá: I( Juro manter a t-elig;llo calho.
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Iica apostolica romana, guardar e fazer guardar a consIitui~ão politica da monarchia portngm'z<l, que decretárão as côrtes f'xtl'aordinarias e constituinte!! do anno de
" i82i, e cumprir bem e fielmente ~!l ohrigações de depUlado em CÔI'tes, na conformidade da mesma constiII tuiçlo. D
O mesmo juramento pr,estará () vice-pl'esi-.
dente e deputados, pondo a mão no livro dos Evangelhos,
e dizendo sómente: li Assim o juro II
Arf. 79. Acabada' a solemnidade religiosa os deputados sc dirigÍl'úõ Ú sala da, cÔl'les. onde o presidente
declararà que eslas se achão instaI/adas, l'iomeaní lego
uma deputação composta de 12 deputados, dous d(,s
quaes serão secretariOlõ, para dar pltrte ao rei da referida
instaIlação e saber se ha de assistir á abertura das cÔl'les.
Achando-se o rei fóra do lugar das côr'les esla participa<;110 se lhe farA por ~seripto, e o rei responderá pelo
mesmo modo.
II Art. 80, No. primeiro dia do mez de Dezembro de
cada anno o president<" com os deputados que se acharem presentes em Lisboa, capilal do reino unido, abl'irá
imllreterhehnente II primeira sessão dc cúrles. Neste mo..
meolU cessará em suas fllneçõl:s a depulação perll1anente.
({ O rei assistirá (lcsso<l\mente, sc fÔl' sua vontade,
entrando na sala sem guarda, acompanbado sómenle das
pessoas qne delerllllnar o regimenlo do govemo interior
das córles. Fará um discnrso adequ;ldo á solemnidade, 11
que o pl'esidente deve responder como cumprir. Se não
houver de assistir irão em seU nome os secretarios de
Estado, e um delles recitará o I'eferido discurso, e o entregará ao pJ'f)sidenlc. Islo mesmo se deve observar
quando as côrtes se fecharem.
.
(( Art. 81. No segundo anno de cada legislatura não
haverá junta preparatoria nem jurumento (arl. 76, 77 e
78), c os deputados, reunidos no dio 20 de Novembro na
sala das cbrtes, sel'vindo de presidente o ullimo do anno
passado, procederáÕ' a cleger novo presidente, vice-presidente e secrelarios, e havendo assistido á missa do Espirilo-Santo procederâÕ" em tudo o mais corno DO primeiro
anno.
a Art.82. As côrtes, com josta causlI, approvada
pelas duas terças partes dos depntados podel'ãõ trasladal'-Se da capital deste reino para oulro qual'loer lugal'.
Se <Inrante os intenallos das duas sessões de côrles sobrevier invasão de inimigos, pesle ou outra carlsa urgentíssima. podem a depntaç30 permanente determinar a referida trasladação e dar outras quaesquer providencias que
julgar convenientes, as quaes fiearáõ sujeita!! á appl'ova...
ção das cÔJ'tes.
« Arl. 33. Cada Ilma das duas sessões da legislatura
dUI'(lrá tres mezes consecutivos, e sómente pod<'rá prorugar-se por mais um :
(( I. SC o rei o pedir,
li II. Se I)ollver justa causa approvada pelas duas t~I'
ças parles dos deputados pl'csenll'.8.
« Art. 8... Aquelle que sahil' eleito deputado nãq serA
esCu~o senão por impedimenlo legrtimo e permanente,
jostificlldo perant~ as CÔl'tes, Sendo algucRl reeleito na
cleição imlllediata lhe ficará livre o escnsar-se i mas não
poderá durante. os dous linDOS da legislatura de que se
escusou ollceilar do governo emprego algum, saho se esle
lhe compelir por antiguidade on escala na carreira de sua
profissão.'
.
1\ Ar. 85. A justificação dos impedimentos dos deputados residentes no ultramal' se fará peranle a JUDta dn
cabeça da respectiva divis10 eleiLoral se ainda e,LIVCI' reunida, e, não o estando, perante a junta pH'.paratoria
(art. 77) ou perante as cbrtes.
Art. 86. Quando algum depulallo fór escuso a auloridàde que o escusaI' chamará logo o seu substituto, seguntlo a ordem d.a pl.uraJidade dos votos (art. 63).
ArL 87. Com os deputados de cada uma das divisões
eleitoraes do ultramar virá logo pal'a- Lisboa o pri~iro
substituto, salvo se em Portugal e Algarve residir algnm,
no qual caso entrarA este em lugar do deputado que faltar. Se forem reeleitos alguns dos deputadus efl'eetivos \'ili

li

(l

(l

(l

(l

(l

ráõ logo tantos substitutos quantos fOl'em os reeleitos,
descontados os que residirem em Portngal e Algarve.
II Arl. 88. As
procurações dos suhstilutos, e bem
assim as dos depltados que se não apresenlárão no dia
aprazad'l, serão verificadas em côrtes por ullla commissão,
e assim a uns, como a outros, o presidente deferirá juramenlo.
li Arl, 89, se os deputados de alguma provincia não
podcrem apresentar-se em côrtes, impedidos por invasão
de, inimigos ou hloqueio, c(\nlinuarúõ a sen'iJ' em seu \ugar os depurntIos allrecedenles até que os impedidos se
apresenlem.
ArL. 90, As sessões serão publicas, e sómeute poderú haver sessão secr.ela quando as côrtes, na conformielade do seu regimellLo interiol', enlenderem SCI' necessario, o que nunca lerá lugar .tralando-se de discussão
de lei.
(( MI. 91. Ao rei não é permiLtido assistir ás cOrtes,
excepto na sua abertura e conclusão. Elias não porleraõ
deliberar em sua presença, Indo, porém, os secretarios
tle Estado em nome do rei, ou c!tltmados pelas côrtes,
_propôl' ou explicar algum negocio, poderáõ assistir á disl.:uss:io e fallar nella. na conformidade do regimento das
córtes; mas nunca esl.1I'ão presenles á vulação.
I( Ar!. 92. O secrelario de Eslado dos negocias da
guerra lia primeira sessão depois de abertas as côrLes irá
informa las do numeru de ll'opa~ que se acharem aean tonadas na capital. e na dis~ncia de 'J21eguas em redor,
e uem assim das posições qne occuparem para que as
côrles determinem o que conviei'.
« Arl. !:J3. Sobre tudo o que rôr relalivo ao gov.'rno e
ordem imerior tIas cõrtcs se observará o seu regiment ,
no qual se pol1eráõ fazer para o futuro as alterações convenientes.
CA PITULO UI
(l

Dos deputados de cortes.
II' Art, 94. Cada deputado é procurador o representante de toda a nação, e não o é sórnentc da divisão que
o elegeu.
II Art. 95. Não é permiLtido aos deputados protestar
coutra as decisões das côrtes; mas poderáõ fazer declarar' na acta o seu voto sem o motivar.
u Arl. 96. Os deputados são jnviolaveis pelas opiniões
que proferirem nas côrtes, e nunca por elIas serão l'esponsaveis.
" AI t. 97. l3e algum deputado fõr pronunciado, o juiz
suspendendo lodo o ulterior procedimento, dará conta às
cÔl'tes, as quaes decidiráõ se o processo deva continuar,
c o deputado ser eu nào suspenso no exercicio de suas
fuucções.
II Art. 98. Desde
o .lia em que os deputados se apresentarem á deputação permanente, até aquelle em que
acabarem ,as sessões, venceráõ um subsidio peeuniario,
tllxado pelas cÓ.tes no seguudo anno da legislatura antecedente. Além dis\o se lhes arbitrará uma indemnisação
para as despezas da vinda e volta.
Aos do ultramar (entre os quaes se nào entendem os
das ilhas adjacentes) se assignarA demais UIU subsidio
para o lempo do inlervallo das s~ssões. dóiS côrles, Oque
não se cntende dos estabelecidos em Pllrtugal e Algarve.
II E 'te subsidius e indemni 'açõcs se pagaráõ pelo theouro publico.
Arl. 99.. Nenhum depu Lado, desde o dia em que a
slla eleição constar na deputação permanente até o üm
da legislalura, poderá aceitar ou solicitar par si, uem para
uutrem, pensão ou condecoração alguma. Jslo mesmo se
entendetá d.õs empregos providos pelo rei, sal\'o se lhe
cOlDpetirem por antlgnidade 00 escala ca carreira da sua _
prolisssão.
II Art. iQU. Os deputados durante o tempo das sessões das eôrtes ficarâõ inhibidos do exercicio dos seus empregos ecclesiilslicos, civis e milHares. No intervallo das
sesDões não poderá o rei emprcga-Ios fóra do reino de
Portugal e Algarve, nem mesmo iclio exeJ'cer seus empre·
I(

I(
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gos quando isso os impossibilite para se rcuntrem no caso
de convocação de côrtes extraordinarias.
" Art. fOI. se por algum acaso extraordinario, de que
d~penda a segurança publica on o bem .10 estado, fór indlspensavel que algum dos deputados ~aia dns cõrtes para
oulra occupação, ellas o poderáõ determinar COfiGordando nisso as duas terças parles dos votos.
'
CAPITULO. IV

Das attribuiçIJ9s das cÔl'tes.
Al'l. f 02. Pertence ás côrte, :
1. Fazer as leis, interpreta-Ias e revoga-Ias.
II II. Promover
a observallcia da consliluicão e das
•
leis, e em ger'al o bem da nação POI'tugueza.
II Art. i03. Competem ás eõrles, sem dependencia da
_
sancção real. as allribuições segnintes:
" ~. TomaI' juramento ao rei, ao principe real e á regenCla ou regenle.
ft II. Reconhecer o Principe Real como succes,or da
<;orôa e arprovar o plano de sua educnção.
.
II lU. Nomear tutor ao rei menor.
II IV. Eleg~r .a regencia ou o regente (art. 148 e 150),
e marcai' os Inmles da sua autoridnde.
II V. Resolver as duvidas que ocr.orrerem sobre a succcssão da corõa.
Ct VI. Arrrovar os tratados de alliança olTensivn ou defensiva, de subsidios c de commercio, antes de serem ratificadas ..
li _VII. Fixa
tndos os annos, sobre proposta ou informaçao do governo, as forças de terra e mar assim as
ordinarias em tempo de paz, r.omo IIS extraordi~al'ia3 em
tempo de guerra.
.lI VIII. Conceder'bu negar a entrada de forças estrangeIras, de terra ou mar, dentro dó reino ou dos portos
delle.
Ct IX. Fixar annualmente os impostos e as despezas
publicas; repartir a contribuição directa pelos dislrictos
das Juntas administrativas (arl. 228) ; fiscalisar o emprego
das rendas publicas, e as contas da sna receita e despeza.
II X. Autorisar o governo pflra contrabir empreslimos.
As condições de\les lhes serão presentes, excepto nos casos de urgencia.
II XI. E~tabelecer os meios adequados para o pa-;'amento da divida prablica.
'"
IC XIL Regular a administração dos bens nacionaes e
decretar a sua alienação em caso de necessidade.
« Xlii. CI'ear ou suppl;.imir empregos e officios publicos, e estabelecer os sells ordenados..
l( XIV. Determinar a inscripç.ão, peso, valor lei typo
' ,
c denominação das moedas.,
II XV. Fazer vel'ificar a responsabilidade dos seeretarios de Estado e dos mais empregados publicos.
li XVI. Regular o que tOI.'-3 ao regimen interior das
cortes.
CAPITULO V
II

II

Do

II

e:r:ercicio do poder legislativo.

caso se imprimiraõ e destribuir,tõ pelos deputad08 os
exemplares neeessari05,;' passados oito dias se assignará
aque\le em que ha de principiar a discussão. Esla durará
uma ou maIs sessões até que o projecto Pareça sumclentemente examinado. 1~~.ia14me~te r.esolveraõ a.s cortes se tem lugar a votação; decidido que sim, procede-se
a ella. cada proposição se entende vencida pela pluralidade absoluta de votos.
Ct Art. lO7. Em caso urgenté, declarado tal pelas duas
terças partes dos deputados presentes, poderá no mesmo
dia em. qlle se aprl'sentar o projecto principiar-se, e,
mesmo ultimar-se a discussão; porém a lei será então
havida como provisoria.
.
li Art. 108. Se um projecto não fór admillido á discussão ou á votação, ou, se admillido, fôr regeitado, não
poderA tornar a ser proposto na mesma sessão da legislatul'a.
IC Art. 109. se o projecto fOr approvado 118rá reduzido
á lei, a qual, depois de ser lida nas cortes, e assignada
pelo presidente e dous secretarios, será apresentada no
rei em duplicata por uma d~putação de cinco mcmbros,
nomeados pelo pre~idente. se o rei estiver fórll da capital
a lei lhe será apresentada pelo secretario de Estado da
respecliva repartição.
.
II Art. HO. AO rei pertence dar a sancção á lei, o que
fará pela seguinte formula, assignada de sua mão:
(l' Sancciono, e publique-se como lei. II
II se o rei, ouvido o conselho de ESlado, entender que
ha razões para II lei dever supprimir-~e ou alterar-se, poderá suspendei' a sancção por esta formula: li Volte ás
cortes, J) expondo debaixo Oa BUIl nssignatura as sobreditas razões. Eslas serão presentes ás cortes, e, impressas,
se discutirão.
II Vencendo-se que, sem embargo della~, passe a lei
como estava, será novamente apresentada ao rei, que lhe
dará logo a sancç30. Se as razões expostas forem attendidas a lei será supprimida ou alterada, e não poder~ toro
nar a tratar-se della na mesma sessão da legllilalura.
cc Arl. Bt. O rei deverá dar ou suspender a sancção
no prazo de um mez. Quanto ás leis provisorias, feitas
em casos urgentes (art. 107), as cortes determioaraõ o
prazo dentro do qual as deva sanccionar.
IC Se as cortes se fecharem antes de expirar alJuelle
prazo, este se prolongará até os primeiros oito dias da
seguinte sessão da legislatura.
II Arl. 112. Não dependem da sancção real:
IC I. A presente constituição e as alterações que neUa
se fizerem para o futuro (art. ~:.
u II. Todas as leis ou quaesquer oulras disposições das
presentes cor I as extra ordinarias e constituintes.
li m. As decisões concernent88 aos objectos de que
.
trata o art. 103.
II Arl. t J3. SaneCionadaa lei mandarã o rei publicar
pela formula seguinte: D. F••• por graça de Deos e pela
c01lstituição da m"narchia, rei do reino unido de Portugal, Brasil e Algat"tJe. rj,e aqlW'l e de além-mar em Africa,
etc. Faço saber a todos os meus subdito. que a. clJrte. dearetdrão e eu sanccionei a lei ,eguinte (aqui o texto della).
Portanto mando a toda8 as autoridades, a quem o conhecimento e execuçào da referida let pertencer, que a currt-

,e

prQ.o e executem tdo inteiramente como nella contém.
Osecr,tario de Eslado dos mgocios d... (o da respectiva
Art. t04. Lei é a vontade dos cidadãos declarada repartição) a faça imprimir, publicar e correr.

pela unanimidade ou pluralidade dos votos de seus representantes, juntos em cortes, precedendo discussão publicil.
". A lei obriga os cidadãos sem dependellcia da sua
aceitação.
.
" Art. 105. A iniciatiya directa das leis sómente compete aos representantes da nação juntos em cortes.
II Podem, comtudo, !ls secretar!os de Estado fazer prop,?stas, as .quae~, depOIS de exammadas por uma com issao ~as cortes, poderaõ ser convertidas em projectos
de lei.
" Art. 106. Qualquer projecto de lei será lido primeira
e . segunda vez, C0'P !ntervallo de oito dias. A' segunda
leitura as cOrtes decldiraõ se ha de ser dtscutido ; neste

(. O dito secretario referendará a lei e a fará selJar com
o sello do Estado, e guardar um dos originaes no archlvo
da torre do tombo; o outro (arl. 109), depois de assignado pelo rei e referendado pelo secrelario, se guardarA
no arehivo das cortes.
IC As leis independentes de sancçll:o serão publicadas
com esta mesma formula, supprimldas aS palavras: "e eu
sanccionei. II
II Art. Hã. Se o rei, nos prazos estabelecidos nos
arts. tiO e lU, nll:o der sancçll:o á lei, fieará entendido
que a deu, e a lei se publicará. se, porém, recusar assigna·I..., as cortes a mandaraõ publicar em Dome do rei, devendo ser assignada pela pessoa em quem recahir o poder executivo.

1
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II Arl. H5. A regencia ou regente do reÍno terá sobl'e
a 8~ncção e publicação das leis a autoridade que as cÔl'tes
desIgnarem,. 8 qual Dilo será maior que a que fica concedida ao ret. .
II Art.. H6. As disposições soure a formação das leis
se obsena~aõ do mesmo modo qoanlo â sua revogação.
CAPITULO VI
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regulamentos. adequados a esse fim e prover a tndo o
que fIIr concernente à segurança i~lernll e externa do
Eslado nll fórma da constituição.
II Os dilos decrelos, instrucções e rer;ulamenlos strio
Ilasiados em nome do rei.
• Atl. 123. Especialmenle competem ao rei as atlri·
buiçãe~ seguinles:
II I. Sancciollllr e .promulgar as leis (art. UO e if3)
II 11. Nomear e demillir livremente os secrl:'talio~ de
Da depulação perfllatlente e da reunião eXh·aordinaria Estado
'II m. Nomear os magislrados, precedendo propo,ta do
de córles.
conselho (Ie Eslado feita Dll conformidade da lei.
. ~( IV. Prover, segundo a lei, todos os mais empregos
II Art. 117. As cortes antes de fecharem cada UlUa das
que não forem electivos, e bem assim os miliduas sessões da legislatura elegeraõ sele (\~clllre os seus CIVIS,
membros, a sabei': lIes das provincias da Europa, Ires tares.
• (l V.
Apresenlar para os bispados, precedendo Pl'oposta
<las Jlo ullramal', e o setimo sorteado entre um da Europa 11:lple do ~on~l'lho de.Eslado; apresentar para os benefie oulro do nltramar. Tambem elegera~ dous substitulos CIOS
eccleslllsllcos de padroado real cnrados ou não curad'entre os depulados europeus e uHramnrinos, cada um dos, precedendo concurso e exame publico perante os
\los qUJies respeclivamente servirá lia faHa de qualquer prelados diocesanos.
dos depulados.
(l VI.
NomeaI' os conllllalldanles da forca armada de
Desles sele dl1pUlados se formará lima junla, inlilu- terra e mar, e emprega-Ia como emlender qlle melhor
l~úa-DepulaçilO permanenle das cortes-que ha de .. siao serviço pnblito.
alI' na capilal alé o momento úa seguinte auerlura das convem
(l Porém {jllando perigar a liberdade da nacão e o Sjl3cortes ordioarias.
tema conslilllcional, poúeraõ as cortes fazér estas no. (( A dep.ulacüo elegerá cm cada mez (\'enlle seus mem- meações.
firas-um presidente, a quem não poderá reeleger em meEn! ~cmp_o úe paz não llaverá cdmmundante em cht'fe
zes successivos, e um secretario que poderá ser successi- do «exercIlo
nem da armada.
vamcnlc reeleilo.
•
(l . V II. Non~ear
os el\lbaixadores e mais agen tos (l1plo«. S~ algumas provincias do reine unido derem a perder
malltos, OUVIdo o conselho de Estado, e os consures sem
o direIto de St'r representadas em corles, l'roveraõ eslas elependencia de o uuvir.
.
sobre o modo de se formal' a depulação permanenle, sem
« Vl1I. Dirigir as negor.iações politicas e cqmerciaes
com ludo se allerar o numero de seus membros.
com as nações estrangeiras.
« Arl. Hj. PeJ'lence a...esla depulação :
« IX. Conce.dcr calta;- de l~aturalisação e privilegios
« 1. Promol'er a reunião das assembléas eleitoraes no ex.cluslvos a favor ela Jndustna, em conformidade das
caso de haver uisso alguma llegligencia.
leiS.
« II. Preparar a reunião dascorles (arl. 75 e.seguinles).
« X. Conceder titulos, honras e distincções em re• (l Il1. Com-ocar liS corles eXLraordinariamente nos cacompensa de serviços, na conformidade d,as leis.
sos declarados no arl. fi9.
(l QUflnto a remunerações pecuniaria:, que peJa mesma
" IV. Vigiar sobre a observancia da consliluicão e das Causa elltender se devão conferir, s6menle o fará com anleis para iustruir as corles futuras das infracções q\lí) hou- terior approvação das cortes, fazendo-lhes pal'a es e fim
ver notado, .havendo do governo as informações que joJ- apr~senlar na primeira sessão de cáúa anno uma lista
gar necessanas para esse fim.
mollvada.
•
I( V. Prover à lrasladação das
corles no ·caso do
« XI. Perdoar ou minorar as penas aos delinquenles
art. 82.
na conlormidaue das leis.
ti VL Promover a inslaUação da regencia provisional
« XII. C(ln~?der ou negar o ~eu beneplacito aos decrenos casos do art. 1h9.
'
tos d~3 .-c.9ncIllos, I~tra.s ponlrficias e quaesquer outras
« A~t. ~i9. A depulação permanente convocará ex- cOllsllllJlçoes . ecclesla~tJcas., _precedendo approvação das
traordmarJamenLe as corles para ()m dia delerminado corles se CO!lLlIerem dlSposlçoes geraes, e ouvindo o conquando Hconleccr alguul dos casos scguiules:
' selho de bslado se vcrsarem sobre Ilegucios dú intesesse
« L Se vagar a coroa.
.
partIcular, que não forem contenciosos, pois quando o ro« H. Se o rei a quizer abdicar,
re.m o,; remellerá ao conhecimento e decisão do supremo
« lU. :e se iml'ossibililal' para go\crnar (arl. 150).
lnbuna\ de justiça .
. " IV. Se .0Cc:oIT.cr algulll lIegocio ilnluo e ur"enle ou
« XIII. Declarar á gucITa c fazer a "az, dando iÍs COl"clrCUlll8!ancJas jlel'1gosas ao Esta~o segundo o parece;' da tes conta dos molhos que pam isso leve.
depu.laçao. permanente ou do rei, que Desse caso o com- .I( XIV. Fazer lratauos de alliança olfensiva, de subsimUlllCtll'~ a mesma depulaçflo para ella expedir as orden, dlOS .e de cOllllllercio, com dependellcia da approvação
necossarlllS.
das cortes (arl. !.O3, n. VI).
: Ar~. 1.20. Reunidas. as cOI'le oXlraordinarias, ll'ala« XV. Decn:lar a applicação dos rendimclIlo" destinano UI1lCalOellte do ubJeclo para que forão convocadas' d~s pelas cOlles aos diversos ramos da admini3tl'ação pus~parar.se-hflo 101?0 que o tenhflo concluido, e se anle~ hllca.
dIsso-chegar. o (ha 1.5 ~e Novemuro accrescerá ás novas
(l A 1'1.
i'lá. O rei não póde :
carIes o ulLerlor conl.leclmento do mesmo objecto.
._" 1. Impedir as.eleições dos deputados; oppõr-se á rell- •
" ~uraDle a !'eunlão das corles exlraordinarias couLi- mao das corlés, proroga-las, dissolve-Ias, ou pro~eslar
nuara a depulaçilo permanenle em suas funcções.
contra as ~uas decisões.
l( 11. Impôr lributos, conlribuiçõ(;s ou fiolas. '
TITULO IV
« lU. Snspender magislrados, salvo nos termos do
art. 197.
DO PODER EXECOTIVO OO.DO REI
« ~V.. Mandar prender cidadão algum, exceplo: f o quando
o eXIgir a segurança do Esfado, devendo e!l'\ão ser o
prcso entrcgue dentro de á8 horas 110 juiz competente'
. CAPITULO I
?O qu~ndo as corles houverem suspendido as formalidade~
Da autoridade, juramento e inviolabilidade do rei.
Judlclaes (arl. 2l i).
« V. Alienar porção alguma do tcrrilorio pOl'luguez.
. ~ ~~l. t.i~. A. autoridade do rei provém da nação e é
M VI. Commandar for.;a armada.
mdlVlslvel e loailenave1.
~
« Al'I. 125. O rei não póde, sem conse.nlimenlo das
. ' II Art. 1~2. Esta autoridade gerahnenle consisle em
lazer executar as leis, expe(lir os decretos, i nstrucções e col"les:
(I
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I. Abdicar a coroa. •
.
Arl. 134. Os principes e os infantes não podem comII. ·SDhir do reino de Portugal e Algarve; e se o fizer mandar força armada,
.
se entenderá que abdica, bem como se, havendo sahido
I< Os infantes nãoserviraõ nenhum emprego electivo
com licença das cõrtes, a exceder quanto ao tempo ou lu- de . publica administração. excepto 1) de conselheiro de
gar, e não regressar ao reino sendo chamado.
Estado. Quanto aos empregos providos pelo rei podem
cc A presente disposição é applicàvel ao successor da servi-los, salvo os,de secretarip de Estado, embaixador e
coroa, o qual, contravindo-a, ~e entenderA que renuncia presidente ou !ninistl"O dos tribun:les lIe justiça.
o direito de succeder na mesma coroa.
cc Al't. 135. O herdeiro presumptivo da coroa serA reI: III. Tomar emprestimo em nome da nacFlo.
cunheci(lo 'como tal nas primeiJ'as cortes, que se reunicc Ar!. 126. O rei antes de ser acclamado"prestará pe- rem depois do sen nascimento. Em completando '14 annos
raDIe as cortes, nas mãos do presidenle delJas, o seguinte de idade prestarA em cortes, nas mitos do presidente, jujUl'alllento: Juro mant~I: a religião calholica apostolica ramento dé-manter a religí40 cathoh'ca apostolica rommnna; ser fiet á naçilo l'0rtuguez!L; observar e fazer mana; de observar a constituição politica da nação porobserVa?' a constituição politica decretada pelus c1rtes ex- tugueza, e de ser obeàiente dlJ leis e ao rei.
tra'ordi71arias e constituintes de 1821, e as leis da mesma
" Art. t36. As cortes no principio de cllda reinado
naçilo, e prove?' ao bem geral -della quanto em mim ilssignaraõ ao I'ei e Afamilia real uma dotação annUR, corcO'lJber.
respondente ao decoro de soa alta dignidade. Rsta dota(I Art. 127. A pessoa do rei é)nvioiavel e não está sução nrlO poderá alterar-se emquanto durar aqueIle l'l:i.
j.eita á responsabilidade alguma,
nado.
«( O rei tem u tratamento de iUagestade Fidelissima.
(( Arl. '137. As cortes assígnaraõ alimentos, e forem
....
, Jcessarios, aos principes, infantes e infantas; desde os 7
rannos de sua idade, e li. rainha logo que viuvar.
CAPITULO H
( Art. 138. Quando as infantas houverem de casar lhes
Da delegaçãO do poder executivo no Brasil.
assignaraõ as cortes o seu dote, e com a entrega deIle
os alimentos. Os infantes que se casarem contiAti. "~8. Haverá no reino do Brasil uma delegação tio cessaraõ
nuaraõ a recel.Jer seus alimentos emquanto residirem no
poder executivo, encilrtegada a uma regenciu, que resi- reino;
se forem I'esidir fóra deIle se lhes entregará por
dirá no lugar mais conveniente que a lei designaI'. Oella uma só vez
a quantia que as corf.es determinarem.
poderaõ ficar independentes algumas provincias, e sujei.
(( Art. 139. A dotação, alimentos e dotes, de que tratas llnmediatamente ao governo de Portugal.
tres artigos antecedentes, serão pagos pelo theArt. '129. A regencia do Brasil se comporá de cinco tão ospublico,
e entregues a um mordomo nomeado pelo
memoros, um dos quaes serA o presidente, e de Ires se- souro
com o qual se pocteruõ tratnr todas as acções activas
el'etarios, nomeados uns e outros pelo rei, ouvido o con- erei,
concernentes aos interesses da casa real.
selho de Estado. Os pri!lcipes e infantes (art. 133) não passivas
(I Art. i4O. As
cortes· designaraõ os pal~cios e terrepoderaõ sei' membros da regenda.
. nos que julgarem convenientes
para a hatiitação e recreio
(( Art. 130. Um dos secretarias tratará dos negocios do do
rei e da sua familia.
reino e Cazenda, outro dos de justiça e ecclesiaslicos j ou- tI'O dos de guerra e marinha. Cada um terá voto nos da
CAPITULO IV.
sua repartição; o presidente o terá sómente em caso de
empate. O expediente se fará em nome do rei. Cada secreDa successáo á corôa.
lario referefJdará os decretos, ordens. e mais diplomas
pertencentes á sua repartição,
I< Arf. 141. A successão ã coroa do reino unido se·
I< Arl. 131. Assim os membros da regencia, como os
secretarios serão responsaveis ao rei. Em caso de preva- gUÍl'á a ordem regular de primogenitura e representação
ricação de algum secretario R regencia o suspenderA e entre. os legitimas descendentes do rei actual o Sr.
proverá interinamente o seu lugar, dando logo conta ao O.' João VI, pl'eferindo sempre a linha anterior As posterei.. Isto mesmo farA quando por outro modo vagar o lu- riores; n'a mesma linha o gráo mais proxlmo ao mais remoto; no mesmo grAo o sexo masculino ao feminino; no
&111' de secretario.
Ulesmo sexo a pessoa_mais velha á mais moça.
(( Art. 132. A regencia não poderA :
(( Portanto:
ti l. Apresentar para os bispados; porém proporá ao
«( I. Sómenle lluccedem os filhos nascidos de legitimo
rei uma lista de tres pessoas as mais idoneas e referendada pelo respectivo secretario,
malrimonio.
'
Cl n. Se o herdeiro presumptivo da coroa faUecl'r antes
I< 11. Prover lugares do snpremo tribunal de justiça e
de presidentes das relações.
.
. de haver nella succellidli, seu filho prefere por direito de
II III. Pl'over o posto de brigadeiro e os superiores a representação ao tio com quem concorrer.
I< III. UlDa vez radicada a successão em urna linha, emelle, bem como quaesquer postos da armada.
,
«IV, NomeaI' os embaixadores e mais agentes 1iplo- quanto esta durar não entra a immediata.
maticoa., e os consules.
(( Arl. 142. ExtinClas as linhas dos descendentes do
Cl V. Fazer tr;rlados politicos ou commerciaes com os Sr. O. João VI será clialJ,lada aquella das linhas uescenestrang~iros.
dentes da cóU!a de Bragança, que dever preferir segundo
a regra estabelecida lia art. 141. Exlinctas todas estas li• VI. Declarar l\ guena olfensiva e fazer a paz.
" VII. Conceder tilulos, mesmo em recompensa de nhas as cortes chamaraõ ao UlroDO a pessoa que entendeserviços, ou outra alguma mercê, cuja applicação não es- rem convir melhor ao bem da nação, e desde então con-teja ~eterminad6 por lei.
.
tinuará a regular-se a successão pela ordem estabelecida
l( VIII. Oonceder 1m nega·r beneplacilo aos decretos tlos no mesmo art. I·U.
(( Arl. 143. Nenhum estrangeiro poderá llucceder na
concilias, letras pontificias, e quaesquer outras constitui·
ções ecelesiasticas que contellhão disposi~õcs geraes.
coroa do reino unido.
(I Art. '!li4. Se o herdeiro da coroa portugueza succe·
CAPITULO III
der em ~oroa estrangeira, ou se o herdeiro desta succeder IIl1quella, não poderá accomular uma eom outra, mas
Da familia "tal e 8Uá ltotãção.
preferirá qual quizer; e optando a estrangeira se enten" Art. tS3. O filho do rei, herdeiro presurnplivo da derá que renuncia a portugueza.
coroa, terá o tilulo de Principe Real; o filho primo"'e(( Esta disposição se entende lambem com o rei que
nilo deste terá o de Principe da Beira; os outros filhos succedel' em coroa estrangeira.
do rei e do Príncipe Real lerão o de Infanles.
Il' Arl. 145. se a successão da coroa cabir em femea,
(( Estes titulos não podem estender-se a outras pes- 'tIão poderá esta casar senão com portugue7., precedendo
soas.
approvação das cOrtes. O marido não terá parte no goCl
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"erDO, e sómenle se ch,amará rei depois que tiver da rai- a dos negocios do reino, da justiça, da fazenda, da guerra,

nha mho ou flIha.
,
da marInha e eslrangeiros.
II
'lI. 146. Se o slltCessor da COI'OR liver incapacidade
II As cortes designaraõ por um regulamento os DegO!l ia e-perpetua para governar, us cOl'les o dcc1araraõ cios perlencentes a radll' uma das secretarias, e poderaõ
fazer nellas as variações que o tempo exigir.
IllCOflal.
u Arl. J58. Os estrangeiros, poslo que natnralisados,
CAPITULO V
não poderaõ ~er secretarios de Estado.
(I Arl. 1.59. Os secretarios de Rstado serão responsaDa menoridade do succeIBor da corôa e do i"'lJedimenlQ
veis lÍs corles:
do rei.
1. Pela falia de ohservancia das leis.
'
« H. Pelo ilhuso cio p.oder que lhes foi con"fiado.
II Arl. t47. O successor da coroa é menor, e não pôde
« lU. Pelo que obrarem contra a liberdade, ~egurança
réinar anles de ter 48 annos complétos.
• Arl. 148. se durante a menOl'idade VAgar a coroa,)ls ou p.·opriedade dos r.idaclãos.
« IV. 1'01' qualquer dissipação ou máo uso dos bens pucortes, es(ando reunidas, elegeraõ IlIgo uma regencia,
composta de tres ou cinco cidadãos naturacs deste reino, blicos.
( Esta responsabilidade, de que os não escusarâ nedos. quaes serâ presidente aquelle que as mesmas corles
nhuma ordem do ei verbal ou escripta, será regulada por
deSignarem.
uma lei pilrticular.
_
_
l( Não estando reunidas, se convocaraõ logo exlraorlliII Arl. '160. Para se fazer elfectiva a responsabilidade
lloriamenle para ell'ger a dila regl.'ncia,
dos secretarios de Eslado precederá decreto das cÔrles,
II Art. 1 i9. Emquaolo esla rl'gencia se não eleger governará o reino uma regencia provisional, composla de declarando que tem lugar a formação de culpa. Com iSlo
cinco pessoas, que serilo a ra'nha mãi, dous membros da o secretario IicllJ'll logo suspenso, e os documenlos relalideputllçilo permanenle e dous conselhl.'iros de Eslado, \OS á culpa se remelleráõ ao tribuntll competente,
chamados assim uns como outros pela prioridade da-sua art. J 91.
Arl. i61. Todos os decretos ou oull'as determinanomeação.
• Nilo bavendo rainba mãi entral'à em lugar dona o il'- ções do rei. regenle ou rege.f1cia, de qualquer natureza
mão mais velho do rei defunto, e na sua fuJla o terceiro que st'jão, serão assignlldas pelo respeclivo secrelario de
Estado, e sem fSso não se lhes dará cumprimento.
('.()D8elbeh'O de Eslado.
II
ta regeDcia será presidida pela rainha; em flllta
CAPiTULO VII
della pelo irmão do rei; e não o hll\endo, pelo mJ!is antigo
memliro da deputac;ão Ilermanente. No caso de fa\lecer a
Do comelho de Eslado.
raioha reinanle seu marido será presidente da regencia.
l( Art. i50. A disposiçilo dos dous arligos antecedentes se estenderá ao caso em que o rei por álguma causa
MI. i62. Haverá um conselho de Estado, composlo
pllysica ou moral se impossibilite para governar, devl!ndo de i3 cidadãos escolhidos d'entre as pessoas mais dislinc1080 a depulação permanente colligir as Ilecess:uias in- tllS por seu. conbecimentos e virtudes, a saber: seis das
formações sobre essa impossibilidade, e declarar pro\iso- provincias da Europa, seis das do ultramar, e o decimo
rÍlllDeDte que ella existé.
terceiro da Europa ou do ultramar, como decidir a
« se eSle impedimeDtcl do 1:ei durar mais dedous annos, sorle.
e o Successor immediato f6r de maior idade, as corles o ( Se algumas provincias do reino unido vierem a perpoderaõ nomear regente em lugar da regencia.
deI' o direito de sen'm represenladas em côrtes. proveráõ
• Art. iM. Assim a regencia permanenle e a provisio- estas ~obre o modo por que neste caso se deva formar o
, como o regeDIe', se o houver, preslaraô o juramento conselho de Eslado, podeudo diminuir o"numero de seus
rado DO art. i26, acêrescf'ntando-se-Ibe a clausula membros, comtanlo que não fiquem menos de oito.
"'~llWllidàd~ ao rei Ao juramento da regencia permaa Art. i63. Não podem ser conselheiros de Eslado :
8' 11&, deve 808Jl88tlentar - que entregará (} governo
II I. Os que não tiverem 35 aonos de idade•.
lôgo que -fICOé88er da coroa chegue ã maioridade ou
( II. Os eslrangejros, postoque naturalisados.
eene o Impedimento do rei. Esta ultima clausula-de en(I HI. Os depu lados de côrlf's emquanto o forem; e se
tregar o governo, cessando o impedimento do rei-se obtiverem- escusa não poderáõ -ser proposlos durante
accrescentarã tambem ao juramento do regente, bem aquella legislatura,
como ao da regencia provisional se accrescentará a-de
(I Art. 1611. A
eleição dos con~elheiros de Estado se
entregar o govemo á rrgencia permanenle.
falá pela fÓI ma seguillte: as eôrles elcgeráõ á pluralidade
" Art. 152. A regencia permanenle exercerá a auto- absolula de volos i8 cidadãos europeus para formarem
ridade real, confurme o regimento dado pelas eorles. des- uma Iisla de seis lernos, em cada um dos qUBeS occupem
velando-se mui especialmenle nil bOll educação do prio- o primeiro lugar os seis que tiverem maior numero de
r.ipe menor.
ygtos; o ~egunllo os çeIs que se lhes seguil'em; e os seis
(I Art. i.&3. A regencia pro\'isional sómenle despachará
reslanles o terceiro.
os negocios l;ue não a'tlmlUirem dilaÇãO, e não poderá
" Por esle- mesmo modo se formarA outra lista de i8
nomear n~m rem&\'er empregados publicos senão interi- cidadãos ullramarinos. Enlão se decidirá pela sor .. se o
namente.
decimo lerceiro conselheiro ha de ser europeu ou ultra" Art. 154. Os actos de uma e outra regencia se expe- marino, e se formará um novo terno de cidadãos eurodiraõ em Dome do rei.
:
peus ou ullramariuos, que se ajuntará â lista respectiva.
II Arl. i55. Duran
a menoridade do successor da co- E.las doas listas serrlo proposlas ao rei fara escolher de
roa serA seu tutor quem o pai lhe tiver nomeado em les- cada terno um conselheiro.
lamento; na falia deste a rainha mãi emquanlo lião tomar
II Art. i65. Os cllllselbeiros de Estado servirâõ 4 ana casar; faltando esla, as cortu o nomearaõ. No primeiro nos, findos o~ guaes se proporâõ ao rei novas Ibtas, poe>lerceiro caso deverA o tUlor ser natural do reino. Nunea dendo enlrar nellas os que acabãrão de servir.
Art. J66. Anles de tomarem posse dario nas mãos
poderá ler tutor do rei m nor o seu immediato succeEsor.
do rei jUl'amellto de- (I manter'a religi~o ~tboliCl! ~pos
ce Arl. 156. O successor da coroa duranle a sua meno- II toUca romana; oLservar a constitUIção e as leiS ; .~er
ridade 010 póde contrahir malrimoOlo sem o consenti- ( fieis ao rei, e acol:selha-lo segnndo 8Q1IJ conscienClas,
mento das corles.
aUendendu sóm~nte ao bem da nação. II
• Art, i67. U rei (luvirá o conselllO de Eslado nos neCAPiTULO VI
gocios grave;:, e parLiéularmenle sobre dar ou neg,ar a
sancção das leis, declarar a guerra ou a paz, e fazer IraDos secreta rios de Estado.
- •
lados.
(I Arl.
i68. Pertence ao conselho propôr ao rei pesl( Arl. 157. Haverá seis secrelai-ins de Estado, a saber:
39'/~
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soas pal'á os lugares da magistratura e para os bispados
(art. 123, n, fI[ e V).
" Art, 16'9, São responsaveis os conselheiros de Estado pelas propostas que fizerem contra a~ leis, e pelos
conselhos oppostos a ellas ou manifestamente dolosos. .
•
II Art. 170. Os conselheiros de Estado sóm(lnte serão
removidos por selltença dD tribunal competente.
II Vilg"al\do' algum logar no conselho de Estado, as côrtes, logo que se reunirem, proporáõ ao rei um lerno, con·
forme o art 164.
CAPITULO V:II.

tempo e fórlna por que se elegem os vereadores das ca.
maras,
"Arl .. 8t. .I\s atlribuições dos juizes electivos são:
II I. .Iulgar sem rl'Curso as caUBBS clveis de peq
aa
imporlancia designadas na lei, e as crimiuaes em qutl" se
trataI' de delictos leves, que tambem serão declarados
pela lei.
Em todas estas causas procederãõ verbalmenle, ouvindo as partes c mandando reduzir o resullado a aulo
publico.
.
II II. Exercitar os juizos de conciliação de que trata o
arl. 195.
111. Cuidar da segUl'ança dos moradores do dislrieto
Da {orça militar,
e da eonservaç.10 rta ordem puhlica, conforme o regimenkl que se lhes der. ,
~ Arl. 17i. Havl'l'á uma força militai' pel'manenle, naII Art. 182. Para poder occupar o cargo de juiz lecional, 6 composta du numero de tro(Ms e vasos que as trado, além dos oulros rcquisiloS determinlldos pela lei,
cortes determinarem.
se rt quer:
O seu destino é manter a segurança interna e ex\. Ser cidadão portllgue~
terna do reino, com sujeiç.lo ao gllverno. a quem sómente
II. 'l'er 25 annos complelos.
compete emprl'ga-Ia como lhe parecer conveniente.
II lII. Ser formado ('m direito.
II Arl. i72. Toda II forçll militai' é e~sencialmente obe« MI. 183. Todos os juiz('s lell'8dos serão pel'peluos
diente, e nunca deve reunir-se para deliherar ou tornar logo que tenhilo sido puhlicados I1S codigos e eslabeleeiresoluções.
dos os juizl's de facto.
II Art. t73. Além da referida força bavel'á em cada
Art. 184. Nioguem será privado deste cargo senão
província 'CollJlOs de milicias. Estes corpoS' não deyem ser- por sentença proferida em ra7.ão de delicto, ou por ser
vir continuamente, mas só quando fól' necessarlo; nem aposentado com causa provada fi conformr a lei.
podem no reitlo de POl'lugal e Algarve ser emllregados
/( Art. 185 Os juizes letrados de primeira instancia
em tempo fie paz fóra das I'espectivas pl'ovinéias sem pel'- serãu cada Ires annos Iransfrridos promiscuamente de
missão das côrtes.
uns a OUtl'OS lugares, como a lei determinar.
« A formação destes corpos será regulada por uma orII A rI. 1lol6. ,\ promoção da magislralurd seguirA a redenança particulor.
gra da autiguidade no serviço, com as restricções e pela
II Art. 1í 4. Cl'ear-se-hão guardas nacionaes çomposmaneira que a lei determinar.
las de lodos os cidadãos que a lei não exceptuar: serão
II Art. i87. Os juizes letrados de primeira instailcla
sujeitas exr.lusi vamente a autoridades civis; seus omciaes conbeceráõ nos seus districtos :
serão electivos e lemporarios ; não poderáõ ser empregaII I. Das causas clJntenciosas, que Dão forem excepdas sem permissão das côrLp.s fóra dos seus districtos. Em tuadas.
l,udo o mais uma lei especial regulará a sua formaÇào e
U. Dos negocias de jurisdicção voluntaria de que
servico.
até a~ora conhecião qua~er aUloridades, nos casos e
(I Árl. i75. Os omciaes do exercito e armada sómenle
pela fórma q1le as leis determmarem.
poderáõ ser privados das suas patentes por sentença proArl. 188. Os juizes letrados lIe primeira instaneia
ferida em juizo competente.
decidiráõ sem recurso as caUBB& civela até II q\lanlia CJ.ue
a lei determinar. Nas que excedel'em essa quan,tía.se .....
TITULO V
correrá das suas Sentenças e mais decisões para a relaçio
competente, que· decidIrá em ultima instancia. Nas C811DO PODER JUDICIAL
- sas crimes tamuem se admittirá recurso dos mesmos joio·
zes, DOS casos e pela fórma que a lei determÍluif.
CAPITULO I .
« Ar!. 189. Das decisões dos juizes de fa~lo se poderá
recorrer á coPlpetenle relação bÓ pala o elTeito de se lO,
Dos jllizes e tribullaes de justiça.
mar novo conhecimento e deci8àf) no meswo ou em diI verso couselho de juizes de faclo, uos casos e pela fórma
II Arl. i76. -O poder judicial perlence exclusivamenle que a lei expl'essameule declarar.
aos juizes. Nem as côrtes, nem o rei o poderáõ exercitar
« os deliclos de abuso da liberdade da imprenllli perem caso algum.
.
lencerá o recurso ao ll'ibunal esPecial (art. lij para o
II Não podem, porlanto, avocar CJusas pendenles, man- .mesOJo elTeilo.
.
.dar abrir as findas, nem dispensa~ nas fórmas do processo. II Ar!. 19U, Para julllar aS causas em segunda e ultima
prescriptas pela lei.
int;lancia haverá 110 reíllo unido as relações que fure.1O
II Art. i i7. Haverá juizes de fáclO, assim nas causas lIecessarias para commodidade dos povos e boa admiDlBcrilCp ·, como. nas civeis, nos casos e pelo modo que os tração da justiça.
codig08 del~rmiDarem.
.
eZ.::
II Art. ilH. I1av"lá em Lisboa um supremo tribunnl de
(( Os delicto~ de abuso d~ liberdade de .I~prensa per- justiça. composto de juizes letrados, nomeados pelo rei
tenceráõ desde Já a~ ~onheclmenlo destes JUI~CS..
em confúrmidade do art. 123.
II ATt. 17S. Os JUizes de facto serão elel.los. dlre~laII As SUIIS llltribulções si'to as seglrintes:
mente pelos ~vos, formando-se em cada dlslrtcto_hsla
u I. Conhec(lr do~ erros de oflicio, de que forem arguide ~m deleJ'llIInado numero de pessoas que lt:uhao as dos os scus minislros, os das rp.lações, os secretnrios é
quahdades legaes.
conselheiros de Estado, os ministros dlplomaticos e G8
II Art, 179. Haverá em cada
um dos districloll, que regentes do reino. Quanto a estas quatrõ derradeiras ola..
designar a lei da divisão do territorio, um juiz letrado de ses as cOrtes previamentelleclarará6 !l&.tem IUlar a forprimeira instancla. o qual julgará do direito nas causas mação de culpa, procedendo-se na conformidade do
em que houver juizes de faclo, e do facto e direilo art. i60.
naqoellas em que os não houver.
II n. Conhecer das duvidas sobre compelencia dejuII .E~n Lisboa e n'ouIras. cid~d~ popul?sas haverá quan- risdicção.· que recreSCl'rem entre Portugal e Algarve.,
tos JUizeS . letrados de primeira IDstanCla forem necessaII ln. PropOr ao rei. com o seq,parecel', as dUVIdaR
rios.
qpe tiver, ou Ibe.fore~ rep~esentadaf por quaesquer aUl?"
II Art. 180. Os referidos districtos serão subdivididoll ridades, sobre a mtelhgenCla de alguma lei para se seguir
_
em outros; e em todos elles haverá juizes electivos, que a conveniente declaração das cOrt~.
•
serão eleitos pelos cidadãos direclamente, no mesmo
II IV. Conceder ou negar a revIsta.
(f

(f

(I

(f

(I

(I

(I
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supremo lribunal de justiça não julgará a revista.
sim a relação competenle; porém telldo esta declarado a nuJlidade ou injijsliça di! sentença de que se COIIeed u ,evjsta, eUe fará eifectiva a responsabilidade Ilos
juizes nos casos em que pela lei ella deva ter lugar.
• Art. 192. A concessão 11.'1 revista só tem lugar nas
sentenças proferidas nas relações quando contenhão nu1"Iidade ou injusliça notori\; nas causas civp.is quando o
seu valor exceder ã quanlia determinada pela lei; nas criminaes nos caws de maior gravidade, que a lei tambem
designar..
. II Só das, sentl'nças dos juizes de direito se póde pedir
tllvista, e nunca das decisões dos juizes de facto, '
II Qnal:Juer dos litigantes. e me~mo o promotor da justiça. podem pedir a revista denlro do tempo que a lei .iesignar
• Art. H,3. o Brasil havel'á lamhem 11m supremo
tribunal tle jusliça no lugllr. onde residir a regeneia
daquelle reino, e terá as mesmas atlrilJllições que o de
Portugal emquanto forem applicaveis.
\I Quanto ao territorio porluguez de Afdca e Asia, os
conflielos de jurisdicção que s., moverem nas relr.ções; a
concessão das revistas e a responsahilidade dos jllizrs
neste ClIS0, e as funcções do tribunal prolector da liberdade da imprensa (ar\. 8), scr'ào tratados no mesmo. tErritorio, no juizo e pelo modo que a lei designar.
• Art. 194. Nas r,ausas civeis e nas penaes civilmente
intentadas é permiti ido ás parles nomear juizes arbitros
para as decidirem.
« Arl. 195. Haverá juizos de coucilia~~âo na~ causas e
, pelo modo que a lei determinar, exel'r.ilados pelos juizes
,electivos (art. 18t).
II

DJ~

CAl'lTULO II
Da adf11inistmção dt~ justiça.
II Art. i96. Todos os magistrados e officiaes de justiça
serio responsaveis pelos abuso de poder, e pelos erros
que commelterem no. exercicio de seus elUpregos.
« Qualquer cidadilO, ainda que não seja nisso pal'ticularmente interessado, poderá accusa-Ios por suborno,
peita ou conlulo ; se for interessado poderá accusa-Ios por
qualquer pre\larica~ão a que na lei esteja imposta algl!ma
peaa, comtanto que esta prevaricaçllo não consisla em in~irllei ~I 'v", á o.rd~ do processo.
• Art. ,197. O re, apresen~Qdo-se-ihequeixa contra
alaum magisLrado, poderá sllspenllê-lo, precedendoaudiencia deli.; informaçlill necessaria e consulta do conselho de Estado. A iufurmaçào será logo remellida ao juizo
coUlpelente para se forUlar o processo e dar a definitiva
deciSãO.
(I Art. 198. A relação a que subirem alguns aulos em
que se conheça haver o juiz inferior cumlllellido infracção du leis sobre u ordem d~ pro~es~o, o c~lDdemna~á
em custas, oU em outras penRs pecumanas, ate a quantta
que a lei determinar, ou mandará rcprehendê lo denl1'o
ou fóra da rela~o. Quanto al]S delictos e erros mais graves, de que trata o art. 196, lhe mandará formar culpa.
II Arl. 199. Nos delictlls que não perlencerem ao omcio de juiz sómel1te I'csultmá suspensão quando elle fól'
pronunciado por crime que mereça pen~ capilal Ol! a immediata, ou quaudo estiver pre-o, amda debaiXO de

«Deverá tamhem preceder mandado assigoado pela
autoridade legitima e revestido das fórmas legll8s, que
será mostrauo ao réo no acto da prisão. Se o réo-d8sobe·
decer a esle mandado ou resistir será por isso castigado
conforme a lei.
II A:á 204. Sómente poderáõ ser presos sem precedeI'
culpa formada:
.
CI I. Os que forl!m achados em Oagrante delicio; neste
c~so 9ualqu~r pessoa poderá prendê-los, e serão conduZidos Immedlalamente á presen<;a do juiz.
0
IC 11. Os indiciados: 1
de furlo com arrombamento
ou de violencia feita á pessoa; 2" de furtQ domestico'
3° de assassinio; 4" de crimes relativos á segurança d~
Estado, nos casos declarados no!, arls. t24, n. IV, e 211.
.. Ál"l. 205. O que fica dispoSto sobre a prisão antes
de culpa ~ormada não exclue as excepções que 4S ordenanças militares estabelecerem como nec8SSarias ã disciplina ~recrutamento do exercito.
.
IC Isto .m~smo se eslende aos ca~os que não sào puramente crlmlnaes, e em que a lei determinar todavia a
prisão de alguma pessoa por desobelleéer 1l0S mandados
da justiça, ou nilo cumprir alguma obrigação dentl'o de
determinado prazo·
_
u AI't. 206. Em lodos os casos o juiz dentro de vinte
e qualro horas, contadas lia eDtraUa ua prisão, mamlará
entregar ao réo uma nota por elle assil(nada, em que declare o motivo-da prisão, e os nomes do aecusador e das
testemunhas, havendo-as.
.
IC Mt. 207. Se o réo, antes de ser conduzido á cadeia
ou Ilepois de estar nella, der fiança perante o juizda culpa,
será logo sol lo, lião sendo crimes daquelles em que a lei
prohiba a fiança.
_
\I Arl. 208. As ClIdeias serão seguras, limpas e bem
arejadas, oe sorte que sirvão para segurança, e nlio para
tormento dos presos.
\I Nellas haverá diversas casas, em que os presos eslejão.
separados, conforme as suas qualidades e a na.tureza de
sens crimes: devendo haver especial contemplação com
os qoe estiverem em simples custodia, e ainda .não sentenciados. Fica com tudo perm!ltido. aO juiz, quando
assim for neces51ario pllra a indagação da verdade, ter o
preso incommnnir.avel em lugar commodo e idoneo, pelo
tempo que a lei determinar.
\I Arl. 209. As cadeias serão impreterivelmente visitadas
nos tempos diterminados pelas leis. Nenhum preso deixará de ser apresenlado nestas visitas.
u Ar!. 2tO. O juiz e o carcereiro. que infringirem as
disposições do presente capitulo relativas á prisflo dos delinquentes, serão castigados com as penas que as leis declararem.
\I Art. 211.
os casos de'rebilião declarada ou invasão
de inimigos. se a eguranra do estado exigir que se dlsJl!!nsem por dilermlDado tempo algumas das spbredilas
formalidades, relalivas á prisão dos .lelinqtJenles, só poderá isso f&ler,se por especial decreto das côrtes.
• este raso, findo que seja o referido tempo, o ~o
verno remelterá ás côrles uma relaç.'ío das prisões a que
ti er mandado proceder, expondo o' motivos que as jostificão; e a'sim os secretarios de estado como quaesquer
outras autoridades serão respon~aveis pelo nbu~o, que'
houverem feilo do podei', além do que exigisse a segurança publira.
•

fiança.

« Art. 200. ,.. todos os magistrallos e omciaes de justiça se assignaráõ ordenados suIDcientes.
II Arl. 201. A ioquiriÇflO das teslemuullas e todos os
mllis actos do [.rocesso civel serão publicos ; os do proceaso criminal o serão depois da pl"l)nuncia.
« ArL 201. Os cidadãos arguidos de crime a que pela
lei esteja imposla pena, que não exceda a prisão por seis
mezes ou a desterro para fóra da provincial onde tiverem
domicilio, nlo sArlio presos, e se Iivraráõ soltos.
u ArL 203. sendo a~uidos de crime que mereça
maior peDa tIue as do 8J'Ugo antecedente, não poderá verificar-se a prisão beUl preceder culpa formalla, isto é,
informação summaria sobre a existencia do delicto e sobre a verificação do delinquente.
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CAPtTULO 1
Dos adminisll'adul'ts gertles, e daJunta

de admif "tração.

" Art. 212. Ha"el'á em cada districto um administrador'
geral,' nome!ldu pelo rei, ouvido o êonselho de estado. ' A
ld designará os dislrictos e a duração das suas fun~.
II Art. 213. O administrador geral será auxih do no
exercício de suas funcções por uma junta adr1l'inistrativa.
Esta junta serr, comlJosta de tanlos .membros, quanta:.
forem as camaras do districto; porém ãs 'cidades ~op~:,"
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·losas, que Iiverem uma só camara, corresponderão tantos
, membros quantos' a lei designar.
,
u A eleil;ão d'elll'8 se. fará todos os annos no tempo e
pelo 1II0du porqne se l?legem os olllciaes das camaras.
« Art. 214. ./t. junta se reunirá todos os annos em os
mems de Março e setembro no lugar mais capaz e central
do districto. Em casos extraordinarios poderá o governo
mandar que se reuna mais vezes. CadA uma das reuniões
durará s6 quinze dias, os quses poderão ser prol'ogados
pela junta alé entro tanto lempo, se assim o exigir a
affluencin dos )legoci08.
.
• Art. 215. A junta tem volo decisivo nas materias da
sua compelencia. A execução destas decisões, bem como
a das 'Ordens do governo, pertence exclusivamente ao administrador geral. Nos casos I1rgenle~, que exijão prompta
resolução, poderá o administl'ador decidil' e executar,
dando df'pois conta á junta.
R Arl. 216. São da cnmpellmcia elo adminislradoltlgeral e
da iunta todos os objeclos de publica administração.
D'elles conhecerão por via de reeurso, inspecção prnpria,
consulta, ou informação, como as leis determinarem. Por
via de recurso, conhecerão de lodos os objectos que são
da competencia das camarus; por inspecção propria, da
execução de todas as leis administrativas; por consulla
ao governo, ou informação ás dirl:cções geraes, de todos
os oo"'os negocios de adminislrações,
(I Por direeçõ('s geraes se entendem as que forem creadas
pelas leis parn tratarem de objectos privativos de ad(llinistração; e bem assim quaesquer direcções ádministraUvas, de interesse geral, ordenadas pelo governo, ainda
que o seu objecto ou plano seja limitado a um só districto.
"
II Tambem pertence ao administrador geral e á junta,
distribuir pelos conselhos do districto a contribuição directa (art. 228), e os contingentes dos recrutas.
(I Art. 21'7. A lei designará explicitamente as aUribuições dos administradores geraes a junta de administração;
118 formulas dos seus actos; obrigações e ordenados de
seus officiaes; e tudo o qué convier ao melhor desem·
penho desta institnição.
CAPITULO [[

.Das camaras.
II Art. 218. O governo ecconomico e municipal dos
conselhos residirá uas camaras, que o exercerão na conformidade dllS leis,
II Art. 219.
Haverá camara em todos os povos, onlle
assim convier ao bem publico. Os seus dislrictos serão
estabelecidos pela lei, que marcar a divisão do territorio.
II Art. 220. As camaras serão compostas do numero
de vereadores que a leldesignar, de um procurador, e
de um escrivão. Os vereadores e procurador serão eleitos
annualmente p..ela forma directa, á pluralidadé relativa tle
votos dados em escrutinio secreto e assembléa pu.bliéa.
u Podem votar nesta eleição os moradores do conselho
que tem voto na dos deputados de cÔI'les, excepto, to os
mili&ares da primeira linha, não comprehendidos os que
tiverem naluralidade no conselho, nem os reformados i 2'
os da segunda linha quando estiverem reunidos fóra dos
respectivos conselhos. Não são porém excluidos de volar
os filho~ famílias de que trata o art. 33 n° II, sendo maiores
de vinte e cinco annos; nem ,os cida-t1ãos, que não souberem ler, e escrecer, nos termos do mesmo art. n° VI.
(I serã presidente
da camara o vel"éador que obtiver
Dlais volos, devendo em caso de empate deeidir a sorte.
(I Os vereadores e 'procurador terão substitutos, eleitos
no- mesmo acto e pela mesma forma.
II Art. i2!, O escrivão será nomeado pela camara:
terá ordenlldo suliciente, e servirá em quanto não se lhe
provar lirro de offieio ou incapacidade assim moral como

JlbJIicL

« Art. 2U. Para os cargos de vereador e procurador
eómente poderão ler escolhidos os cidadãos, que esti'Verem no exercicio de seus dtreitos; sendo maiores de
~nte e cinco annos; tendo residido dous annos pelos

menos no distt'icto do conselho; não lhes faltando meios
de honesta subsistencia; e estando desoccupados de emprego imcompaLivel com os. ditos carges.
'
li Os que servirem UIII anno não- serão.eeleitos no seguinte:
_
li Art. 223. A's camor" pertencem as allribuiçõe8 seguintes:
(I I. Fuzer poStUI'/tS ou leis municipaes :
(I [I. Promover' a agricultura. o commercio, a industria,
a saude publica, e gel'8lmente tod3s as commodidades do
conselho:
li lU. Eslahelecer feiras e mercados nos lugares mais
convenientes, com approvllção da Junta de ailministração
do di~tricto :
(t IV. Cuidar das escolas de primeiras letras, e de outros estabelecimentos de édu::ação que forem pagos pelos
rendimentos pubicos, e IJem assim dos hO$pitaes, casas
de expostos, c ootros e. tabelecimeutos de beneficencia,
com as excepções e pela forma que as leis determinarem:
« V. Tralar das obrás palticulures dos cOD5elhos e do
I'ep~ro das publicas; tj~romover a plantação de anores
nos baldios, e nas tefl'(~ ta·;)os conselhos:
( VI. Repartir a conl>t1bnição directa pelos mnradores
do conselho (art. 2~8), f: f;scalisar a cobrança e reme~Sa
dos rendimentos nacionaes:
I
« VIL Cobrar e despender os rendimentos dos conselhos, e bem assim as nntas, que na falta delles poderão
impor aos moradores na forma que as leis delerminarem.
(t No exerciclo destas allribuições haverá I'ecurso para
Il autoridade competente (art. 2(6).
CAPITULO lU
Da fazenda naciOflal.
(t Art, 224. Cumpre ás côrtes
estabelecer, ou confirmar aonualmente as !:onlribuições directas, á vista dos
orçamentos e soldos que lhes apresentar o secretario dd9
negocios da fazenda (art. 227). Faltando o dilo estabelecimento ou confil'lDl\ção, cessa a obrigação de as págar.
II Art. 226. Nenhuma pessoa ou obrigaçãtt poderA ser
exenta das contribuições directas.
u Arl. 2!6, As contribuições serão proporclonàltas á8
despezas publicas.
(I Art. 227. O secretario dos negocios da fazenda, havendo recebido dos outros secretarios os orçamentos relativos As despezas de suas repartições, apresenta..., i todos
os annos ás côrtes, logo que estiverem reunidas, um 01'''
çamento geral de todas as despezaa publicas do 8nno futuro; outro da importancia de todas as contribuições e
rendas publicas; e a contll da receila e despeza do tbezouro publir.o do Ilnno antecedente.
u Art. 2!S. Ali côrtes repat.'lirão a contribuição directa pelos districtos das juntas de administração, conforme os rendimentos de cada um. O administrador em
junta repartirá pelos conselhos do seu districto a qoula
que lhe houver tocado; e a camara repartirá a que coube
ao conselho por todos os moradores, na proporção dos
rendimenlos que eUes e as pessoas, que .residirem fóra,
alli tiverem.
II Art. 2'i9. Em cada districto, que a lei designar, haverá um con:luctor de fazenda, nomeado pelo rei sobre
proposta do conselho de estado, que trrá a seu cargo
promover e fiscalisar a arrecudaç.'(o de loúas as rendas
publicas, e será directamente responsavel por ellas ao
tbesQuro poblico.
. .
R Art. 230, As camaras deverão rerneUer Iloooalíneate
ao contador r.ertidões dos lançamentos de-todos 08 impostos directos: participar-lhe a escolha que fizerão 'de
exactores e thesonreiros; e dar-lhes quaesquer explicações que elle pedir, ou seja ~ra conhecer a importaneia
<las renda:! publicas do 'conselbo, ou para sabei' o estado
da IUIl arrecadação. Esta mesma obrigação se estende a
todos os que administrarem alfaadegal ou outras C8Salt dt'arrecadações fi.~caes.
.
(I Art. 231. Todolos rendimentos nl1cionaes entrarão
no thesouro publico, exceplo 08 que por lei ou pela all-

,

DAS CON8TlTUIÇOES

313

toridade competente se mandarem pagar em outras the« Acommissão, considerando que esta molestia (de enferllÍÍsourarias. Ao tbesoureiro,m6r se nilo ievará em conta dade ou fraqueza de vista), que o mesmo doputado representa
pagamento ..1..om, que Dão for feito por portaria.. IIssig- mais a~I'avada pelA melancolia do que pela realidade do mal:
-oe.
i d ~
d
I
nilo poâia Cliusar·lhe Q8torvo ab&oJuto no ex~rcicio de sua,
nati a p.e IOtenrelartO dos negoe os ~ .azeo a, oa. qua se funcções; ccnsiderando o sacri~c1o que os interes66 publicos
declare o objecto da despeza, e a leI que a autonsa.
exigem dos representan'tes lia pa~o, e considerando o estado
u Al1. ln. A corfta da entrada e sahldll do tbesol1ro da represenfaçlio 'daquêlta provldclR actualmenlP. sem substi.
publioo, bem como a da receita e despez~ de.cada um tuto em Portugal, que p'odesse ser cllamado âs CÓrteF, e vendo,
dos rendlm('ntos nacionees, se tomará e hscnhsarâ nas emUm,. que o sobre<hta. deputado estavá gozando de licença
oontadorias d9 thesouro, qU0 serão reguladas por um re- concedida pelas côrtes, Julgou con~niente df:mtlrar o seu pllrecer até agora, porque antes nllo poderia da-lo a favor da
gimeoto es;:ial.
..'"
I
d pretençilo.
(I Art. 2
A conta geral da receita e despez8 teca a
« Porém nem agora mesmo o pMe dar favoravelmente .
anoo, logo ilue tiver sido'approvada pelas cOrtes, se pu- porque. tendo a ct,mmissilO visto, contra a sua esperança, falta;
blicará pela impreol8. Isto mesmo se fará ('.om as co~tas es!C dep~tado H? dever sagrado de assignar e jurar a consLíque os secretarios de Estado derem das despez8s feltllBtOlçilo (eis o.mohvo da protelaÇlo da conllellslo), elll que-elle
nas suas reparll(õe..
mesmo-haYI~ .1I·abalbado, em virtude da sua ptocuraÇlo e juo Art. 23"- Ao goveroo compete fiscalisar a cobrança ramenlo prtmlhvo, do q~e_a molest.la alle~ada Dilo poc'fia escudas contribuiçOOs na conformidade das leis.
sa-lo, acaba de per~ua,hr-66 que o Impedimento do mesm~ de"
' I' d ' rã
t'd d ~ quem' putado,--j>ara asslshr os trabalbos das CÓrtes neslt's ultlmos
o Ar! , ,,35. A el eslgl!a
8S au Orl a e., a
. tempos, tem sido mais imaginai io e voluntario do que physico
fica perrencendo o poder de Julgar e executar em mateI la e real.
_
« Parece. portanto, á commissão que. não tendo aaora lugar
de fazeoda nacional,-a f6rma do processo, e o numero,
ordeoados 8 obrigações dos e,f.&regados oa repartição, deliberar-se sobre a permissllo qlJe o mesmo depur:do pedia,
fiscalisaçllo e cobraota das ren':a 'l"publlcas.
~eve elle ficar sujeito a qualquer procedimento que as CÓl'leS
o Art. 236. A consliluição recunhece a divida publica. Julguem ~onvenienle ba!er-se com os dep,u~dos, que. sem
As GOeles designaráõ os fundos necessarios para o seu pa- causa I~gltlma e conheCida, fallârão a-855lgoar e Jurar-a
gamerflo, ao p~sso que ella se fbr liquidando. Estes fuo- co:s~~~:;s côrtes, fm 2 de Outubro de 18U.':"~rigO Ferdos serio admIDJStrados separadameole de quaellquer ou- reira da Costa.-JoÀo Vicente Pimentel Maldonado.-Antonio
Pereira. )J
lros rendimeoWt pubücos.
CAPITUW IV
Dos

ALGUNS

e,tabelll4:Ímentos tU ínstrucçllo publica e de caridade.

o MI. 237. Em todos os lugares do reino, oode convier haverá escolas suillcieolemente dotadas, em que se
eustne a mocidade portugueza de ambos .os sexos a.I~I'.
escrever e contar, e o cathecismo das obrIgações religIOsas e civis.
.
o Arl. 238. Os aCluaes llStábelecimeotos de iostruc·
ção publica ierio novamente regulados, e se crearáõ outros, onde ooovier, para o ensino das scieocias e artes.
(t ArL. !39. E' livre a todo o cldadilo abrir aulas para
o ensino publico, comlanto que haja de respooder pel<!
abuso desla liberdade nos casos e pela fórma que a leI
determinar.
.
.. ArL 240. As cOrtes e o governo terão particular CUld
1CI luaqCifJdOJlYl'y,qIo ~ aupento de casas de
.misericordia.
d"é hospitaes civis e militares, especialmente dft4Ueltea que 110 destiBad08 J'llra 0$ soldados e
marinheirerinftlid08, e bem 118Slm de rodas de expostos,
montes pios, civilisaçlio dos iodios e de quaesquer o~tros
estabelecimentos de caridade
II Lisboa, paço da& cOrles,~em 23 de Setembro de 1822,
-Agoslinllo José Freire, depntado pela Extremadul'll,
presidente(·). »
(Seguem-se u assignaturas dos deputados.)

e-

.ALGUNS DBPUTADOS DO BRASIL fRITE DEli RETIRAR-SE DE
LISBOA, COM LICB

ç..., )LU A ASSEMBLÉA.

NÃO LHES CON-

CEDB.

Na sessão de 2 de Outubro foi lida lima cnrta do
depntado Antonio Carlos Ribeiro de Andrada, em
que vedia ao congresso, qUEt, declarasse licita e permittlda a sua retirada do reino, que foi l'emeltida
á commisslo de tonstitúlçãO,
Na mesma seSSão roi hdo o seguhne parecer:
~ A' commisslo dos poderes foi lDantlado, em sessão de ~ 'de
Setembro precedente, um ofUcio do deputado pela provincia
de S. Paulo o Sr. Diogo Antonio Feijó, pedindo ao soberano
congreM<l 8lM!l'1Dissllo de retirar-se para a sua provincia, porque téndo lido atacado de enfermidade na vista, nAo tem podido atalhar o proscesso do mal, e quasi sempre encerrado no
escuro, padece aecllllOl de melancolia, que mais se a~ravào
com o temor da oepelra.

DEPUTADOS DO

BRASIL ABÁIIDONÃO CLA DES'J 1-

!lAMENTE AS CÔRTES

Em sessão do dia i2 de Outubro foi lido um officio do Ministro da Justiça remeltt.mdo uma nota do
[ntendente Geral de policia de Lisboa, de se terem
evadido, sem passaportes, no paquete inglez - Marbarough, capitão Bull, sete deputados pelo Bt'asil, e
as informações que a este respeito precederão, forão
remettida á commissâO de constituição.
Esses sete deputados que sabirão de Lisboll e que
não jurarão a constituição forllo: Antonio Carlos,
Bueno, Feijó, Costa Aguiar, por S. Paulo; Agoslinho Gomes. Barata e Lino Coutinho, pela Bahia•
Estes deputados forão eliminados da lista dos representantes do Brasil e seus nomes riscados da lista
de portuguezes(*).
As côrtes mandárão devassar e processar os 7 deputados, porem nada conseguirão.
Declaração de alguns deputados pelo Brasil nas cOl'les de
Portugal, que de l.isboa se pllssdrão á Iflglaterra (exl.

do

o

Correio B"asiliense II de Novembro).

« Os ,abailo-assignados, querendo prevenir qualquel' suspeita alheia da verdade. que possa occasionar a sua inespel ada
retirada de Lisboa, declarão á nação portugueza e ao mllndo
inteiro os motivos que os obrigárllo a assim obrar.
II Desde que tomárào assenJo no congresso de Portugal, lutanllo pela defesa dos direitos e interesse da sua patria, do Brasil e da nação em gerar, intelizmente virã<!.mallogrados todos
os seus e fOl'ços, e até avaliados estes comI) outros tantos altentados contra a mesma nação.
cc O desprezo e as injurias andárllo sempre de companhia li
regeição de suns propostas; e, depois de verem com dOr de
seus corações' lodos os dias medilar-se e pôr-se em execução
vlanos hostis contra o Brasil, apezar de suas repelidas e vivas
reclamações, se lhe ollereceu pJra i1ssignar e jurar a constituiÇlo, aonde e encontrilo tantos artigos injuriosos e humilhantes
ao seu paiz, e talvez uem um só que possa, aibcü de um modo
indirecto, concorrei' para a sua futura, po!;tb que remota, prosperidade.
« Os abailo-assignados nilo podiilo,66lD merecer a execra·
ção de seus concidadão~. sem ser atormentados dos elernos

(") Esta coDstltuilllo é tão mal redtgida, que admira que os
membros do Ol1JIgrllsso, conlpollto de tantas lIIustrações, a acei(') Vide os famosos discursos do Barata, A.le11car, Feijó, etc.,
tassem conforme ella esl~,
_
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agutlhües da consciencia, ~em sujeil~r-se á maldição d~ P?sleridade, ~ubscrever, e mUito menos Jurar uma tal constltulçilo,
feito como de proposito para exalta r e engrandecer Portugal ã
cu la do Brasil; lecusârllo, portanto. fazê~lo. O odio e a indignaçllo, jã bem desenvolvida contra os deputados daquelle reino.
cresceu a ponto, que seria a maior das Imprudencias, e .mesmo
uma criminosa teJDeridade, deixarero-sc permanecer em Lisboa, aonde, sendo jã iny.tll a sua asslstencia. era in"vitavel
~Io menos o solfrimento de insullos da populaça, que se crê
apoiada pelo governo e pelas oortes, as qual::. nas expressões de
alguns de seus deputados de maior consideração lem dado não
equivocas provas de resentimcnto e futuras deliberações, contrarias á inviolabilidade dos abaixo assignados, e mesmo ;\ liberdade civil de que goia qualquer cidadão em um Estado
livre.
ti: O goveruo negou passaportes a um. e a oommissão dos poderes julgou inadmissivel a pretengilo de outro que instava
pelo rt:gresso á sua patria. »orque tres mezes de enfermidadl::
chronica o tornavão impossibilitado para o exercicio do SI::U
emprego. dando aquella [leio maior dos motivos o não haver
este assignado a constituição, e ameaçando que de-, ra SUJeitar-se á sorte que espera vão os que se achavão em iguaes circumstancias.
« O. abaixo-assignados julgarão por oulra parte que a com·
missão dI:: qUtl esla'Vão encarregados eslava terminada; elltls
podião e devião dar coul:! della aos sc~ coustiluinles, relirando-se para "nde lhes foi possivel. Pela exposição circumslanciada que farão a sua patna fios dilferentes acontecimentos. d:Jrante o tempo da sua missão. o universo inteiro em sua imparcialidade julgará do merecimento da sua conducta; e os seus
concidadãOS. inteil'ados daqllel\es successos, prevendo sem difficuldal1e a sorle que os espera, saberão que seus representantes nada mais podião Jazl::r em seu beneficio que oll'erecer·lbes
o quadro Uel do passado e um esboço pruvavel do fuluro.
c( Em Falmoulb, 22 de Oulubro de 1822.-05 d"pul,ldos: Crpriano José Barata dI:: Almeida,-Francisco Agostinho Gomes,
José Lino Coutinho.-Antonio rtlanoel da Silva Bueno.-Diogo
Antonio Feijó. "
PROTESTO DOS

DEPUTADOS DE S. PAULO, EXT. DO

cc CORREIO BRASILIENSf;,ll

Neste documento, que transcrevo, e em alguns
outros vê-se que Antonio Cal>lol: de Andrada Machado e José da Costa Aguiar, dão como motivos da
sua ['etirada de Lisboa, quererem as côrtes escra·
v isar o Brasil :

« Quando o Btasil repetio solfl-ego o grito da liberdade, que
ew Portugal s~ erguêra, jamais cuidou,qUtl palavras llIeigas e
convites assucara.dos dc fralernidade ~ I~ualdade colH'lssem as
mais sinistras I' dolosas inlellçõe,; Jutgando a Portugal por
si adherio de coração á nova ordem apreg()ada com tanta emphase. e na escolha de seus deP!1t~dl)s, deu o maior teslemunho
da slla boa-fé e afllnco aos prinl'lplOS hbtlrtls.
cc O primeiro dos abllixo-as:;iguado.. nào dtlvllu .St:guramenlc
a conlíançd dI:: sua provincia beDão ao dtlC.dldu e InconLcbtav,,1
amor do seu palz, pelo qual tautos trabalhos ac~b~ra dtl sol1"rer,
lançado pur espaço de 4 annos em lobregas pnsoes e por ruais
de dous e meio cooservado no maIs e~tl'lcto ,egredo. pnvado
de luz. de ar e de toda a commuDicaç~o humana,
(( Da escolha do sf'gundo dos alJaixo-a~ignados .roi igu,alment!' o unioo titulo o conheCluo leor das suas oplnllJes pulltlcaso Com que allas esptlranças cllllgarão o.. abaillu-a:>siKn}dos.as
cOrles de Lisbua é facil de couheCtlr, attl.lldelldo·.e.nas 14bU.hVsas expressücs das ditas CÔI'It:5, .lantas V8ZjlS repelidas e lanLas
vezes vergonhosamente desmentidas pelas suas obras.
,
« Mas bem depressa esfriou·se o ardor da expectação..Ass,lm
em Fevereiro do presente anno (t8!!) tomou assento o primeiro
dos abaixo-assignados, e viu com dÓI' óIo exltlnsãu da sua 1I1~ ..
sàu, tl bem, máu IIrado Dt:u. CUUVeJlCtlu-se qUtl,H~ côrles tlnb~o
na bocca amor e irmandade pai'" com o BraSil, e 110 coraçao
pn.jectos de sizani", divisão tl enfraquecimento, humiliaçàu e
tyrailDia.
_
« Considera-se e~ Portugal ao poder executlv!> a suspensão
temporaria dos magistrados que ~lIlIem da conliallça publica,
sob a condição de os apresentar em JUIzo em prilzo dell::rmlnado, requereu-se a extineção da prerogaliva ao Brasil, aonde
pela distancia dt> cenlro da execução era mais facil o abuso que
se pre1.endia reDlediar em Portugal; foi absolutamente d~nc
gada a providencia. com o prelexlO de não poderem delegar-se
alt.ribuições executivas. contra a convicção da razão e conlra o
testemunho dos faclos. sem outro algum fim senão marcar a inferiondade do BJ"asil a respeito de Portugal; porque o orgulho
portuguez se não contentava que a nossa humiliação se redu-

zisse súmente ái induções: era miSlei' para farla-Io que fosse
clara e distinclamente annunclada.
.
a Apparecérão logo depois as primeira scentelbas de incendlo. que a lmprudencia d Côrte!l aleava no Brasil com os seus
insensatos e fmpoJl\iCós decretos da orgll1lt'*«:Ji elos ~vernos
provinciaes. retirada de S. A. Real. atiollc}Ao dos tnbunaes.
creação de novos Belglierbeys em cada provinol., debaixo do
nome de gtlueraes das almas, lt impraticavel unidade dos dous
elltlrcitos de Portagl\l e do Bra.iJ. que aul/ll; existillo separados.
a ExlraviadOas ás cortes, 1'l!corrêr!o etitlo a tardonlias caricias. e encarregado o primeiro dns abaixo-assiguá'dos de um relatltrio que curasse as suas fallas. não duVidou pi'él;tar·!le a tão
ingl'ala tarefa, esperançado que -o comporlamento futuro lavasse as 'manchas do \lallSlldo, e clendo que o amor da paz o levava a Ctlrrar os olhos ainda a palpaveis olfllnsas do seu paiz,
quando o palenll'ado arrependimento parecia segurar a mudança do plano alé então s~guido.
a Mas nada satisfaz o orgulho mallogrado, nada contenta 8
maliria agrilhoatia pelo Interesse e .êde de vingança. Releva
qUI! os bravos campeões da Iibf'rrladfl brasilica e os membros
da junta de S. Paulo fossem sacrillcados á sanlla do co,ngresso,
em menoscabo dos direitos imprescreptiveis do BraSil, com
invasão das atlribuiçõesj..&piciarias; se nào poupãrão injurias,
e a só demora initou de tàl maneira a facção, que se nãu pouparão injurias a todo o d",yutado que tentou ao menos espaçar
a inj usla res lução.
(I A só a,serção do primeiro dos abalxo-assignado..s que o
miOlstl'rio rl,) Rio de Janeiro era igual em 'Probidade aos depu·
tados do congrl'SSll. e o franco desalio que ministrassem provas
ao contrario, o sujeitou a mais grosseira linguallem e horriveis
ameaças da p8l't" da canalha dssalal'iada pllla facção jacobina
do congressll. que com urros cannibaes o proscrevia. Levarão
por tim ao calio os seus fins: passou o odioso decreto da proscripção dos petriotas bra i1eiros, apazar da opposlção de todos
os deputados do Brasil, e foi crime n~quelle reino amai' a
patria.
« Um' general rebelde faltou no Rio de Janeiro ao respeito
devido a S. A. Real; requereu o ~rim",iro dos abaixo-asslgnados que se lhe nAo recllbessem as fellcitações antes de receber-se
um juizo competente da sua conducta ; e.paçàrão-se as felicitações; mas alinal foi elogia,lo pela quebra da fé e ullrajanle
conducla para com o herdeiro do throno.
« Outr.> general, na Sabia. Installa"""e por seu arbllrio, sem
outro titulo que uma informe nomeação. em general da provincia. e para segurar o mando usurpado mala, e rouba homens e
mulheres naquella desgragalla Cidade ~ exige o prÍllleiro dos
abaixo-assignados a resPQnsabilidadll do ministro que o nomeou, c do generlil perplltrador de tantos crimes, e nAo é attendida a moçilo, com a falso pretexto de não haverem áoculllentos comprobator-ios dos delicios, quando exl tião sobl"6 a mesa
as suas mesmas conllsslles. Até onde ehep o despejo d.e parti~l
•
a E o mais pasmoso é que se expedem, apezar da uniforme
opposição dos deputados do Brasil, tr8SCOll bandos de janisaros,
qUIl vão de novo esj>esinhar os miSllros bahianos, e silo os
ahaixIJ-assignados taxados no congresso nada menos gue de
deú'nsores de facciosos POI' tomarem a peito a defesa de seus
ultrajados oompalrtolas.
« fila revislo da desigual constitul\llo, S6IÍI embargos da imJ.luj;nação dos deputadus do Brasil. conllrma-se a humilhante
inhabilidade desse reino quanto a capital do lmperio portuguez.
e até SI.' desaportugueza, erguendo-se em causa de abdicação a
estada i.lú rei e do herdeiro do 1111'000 naquelle paiz.
« AJ.I.eseula·se um projeclo de relações commllrciaes eolre os
dous reinos, no qual. ajuntando o esCYI'lleO '-fraude, alcunha-se
de igualdade a m~is descararla desigualdade. e quer-se arteiramente soldar osj. quebrados ferros do systema col,)nlal. erigir Utl nuvo Portugal em deposito privativo dosgenlll'os do
8ra:11, e fllchar quasi aquulte ceino , industria eslranha. por
prohibiçllcs directas ou por meio de restricçlles equiva\entlls a
pl'ohlhições, sem se tomar em conta que ulli paiz Inteiramente
agricola, como o Brasil, teru Intere866s mui diversos dos dI!
Porlugal, que quor â fo1'Çll ser manufólootureiro, Il que não
pôde ser polilico, e menos juslo, que uma parte do Imperio
seja sscrillcada 80 befn da outra sem Illguma ComPllDS8QiO da
sacrillcada. e atê sem duradoura utilidade daquella a quem se
sacrillca.
.
« Um systema de iIlusilo, só calculado para o horizonte da
rude negricia, achou no primeiro. dos abaixo-assignados a mais
aturada repulsa; passou, porém, P-6~a deoidiJiI maioria dos deputados de Portugal uma CO{Iformidade de idéas interessadas e
iuimigas do augmento e proslleridade do Brasil.
c( Chegou, emllm. o moml::tr1o do ardimento das côrtes de
Portugal: o berdeiro do lbrono. o generoso joven Principe. escolhido para defensot do Brasil, pelo amor dos po"os. em reforço dos direitos ~o seu nascimento. recolibecidos pela mesma
consLiluição; o idolo, emUm, de todo aquelle !asto cantiU'3nte
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pretendeu-se arJ:'ancar aos coraçlles que o idoJa~rio, e ás necessidades que deméndlo a Bua prl!!lenQ8 bemfB'Zl']a, e I\a falta dê
obediencia se lhe communica a pena d per'da dos direitos que
as ÍDStituiQlleB da IDOIIlII chill lhe &eRUrlo. E douda: tanta I'aiva!
Só por9ue eJle WlD para Il araliÍl eolraoliaa de pai.
« Os abaim-lIllSignados trabalbá(;lo qUilnlo oa:lleo; L'Steve "ara
arredar da nação portugutza a desboo1'3 de tamanho allcl\ta~Q;
mas desejos nem sempre assegurão o bom exito: quiz o mão
destino óe Portugal. que vencessem os facciosos. Depois deste
~olpe finaI da
ao Brasil, que reslava a08 abaixo,allllgnados'
lJeixar um cllngresso. onde el1ea erilo meras cifra~, e onda: a:r40
eipectadores dos males que nào podiàQ reme.Jiar.,
« Já muito anlea .&inhlo os lIbaixo·assignados proposto a vacancia dos seus a~SE:ntus, vÍàto a dessidllllcia da sua prúvincia e
pretençlles desvairal\as das cOrtes, e a
aberta re~lstenci8
seus decretos attentatorios â dignidade dó Brasil; mas foi sem
fruto a proposlçilo. Outns erilo as vistas da COrte.s ; o~ abaixoaSsignallos. guardados como refens. erilo apropriado anterme- dio para trabalhar-se a sensibilidade do Brasil, e pelo receio da
qUasi cerla immolação das suas pessoas, rewr-Iill a Justa' indignação daquel1e paiz
« Apezar da con\icção dos abaixo-as"i~nados de que a SU<l
presença no r.ongresBo era desnect'ssaria, fOI-lhes mister aturar
a fastilliosa e inutl1 resistencia, até que se ullimou a dclJOminada cOllstituição da monarcbia, e se mal'r.asse o rempo em que
deviP ser asBignada e jurada.
{( Então. com a franqueza proplia do 8llU caracter publico e
individual, dtlClararilo 004 abpixu-alililguado" a Iirme resuluçãu
em que e.;lavão de jamais assignarllm e jurarem u.ma ..constituição conlraria II sua dignidade, porque o não podlAo fazer ~"IU
offendl!rem liua conscillncia e sem se deshonrar.'m a seus proprios olhos, e per. istirão em sua declaraçilo. desprezando sophismas e llubterfugios de seus Oppressores.
( Chovillo as ameaQ8S i1nony mas. repetião-se avisos de alguns
pouco bem intencionados que lhe prégavão ciculas, e avisavão
do resolvido projecto de assassiua-Ios, adoptado pelas sociedades
secrelas("), a que ~rtence a mór parte 110s deputados inOuentes do congresso; ainda a!lSim ter.~u ,o primeiro dos abaixoassignados reclamar o cannnho da Justiça e da razão âs encarniçadas cOrtes, moslrando-lhes ~ necessidade ae se I~e dar ';1m
passap"rte para largai' uma Cidade em que COITla o maior
risco a sua segurança.
II Fruslrado foi oseu trabalho, pois remeUida a sua requisição ii 'Uma commissio, sllm se decl'lrar ur~ente. ll'anliluzia o
projecto de a demorar até que oalílsse vlctima da sanha da
plebe asslllariada pelo partido jacobinico. E de facto. se os
abaixo-asslgnados não tivessem dado o saudavel passo de baldarem com a sua retirada os intentos dus canibaes, terião pere"
cido victimas da sua céga furh. com(, se deprehenda: da dt:nuncia feita ao iowndente geral da policiL
{( Todavia. se' os abaixo-assignados podessem encherllar
ainda o mais pequeno bem que da SUa moJ'le viesse ao Brasil :
se mesmo nllo devessem obedecer 1\ voz do cbefe do seu governo. olferecer-se-hillo em voluntario sacrilicio á bruJalidade
dos portug&!eze". Maa nem a prudencia, nem o patriotismo lhes
apontava e se verdadeiro suicidio.
« Seguro os abaixo-assignados com o ~temunho de sua
cOllsciencia. aprllsenláo-s\l sem medo ao tl'lbuual da geração
presenle. e não declinão o ba:vero escrutínio da posteridade.
cuja .mp"rcial decisão esperão favoravel. Falmouth. ~o dt: Outubro dI' 18U,-Antunio Carlos de Andrada MachadO e Silva.
-José Ricardo da Costa Aguiar e Andrada. »

as

sessões: certo n30 apparecerâ, pois Dão ha quem testemunhe,
chi/rll!ras.
« Quando me aobei no Rio dR Janeiro ainda ninguem pensava na independeocia ou em 'legiSlatura SIlparada : foi mISter
toda a c~ueira, precipi~ção e del<(II'ljado.aonuocio de planos.
de esr.rav!saçilo para al\GOrdar dO.rrDO rta,b?a-fé o amadolnado BraSil, e fazê-ln Ifncarar a I :pendencla com:> u unico
'
antidoto rnntr'd a violencia portugua .
II
lIo prelendo com isto incluir-me no numero dos que 'não
sonbaviio com este desejallo futurll: não por c..rto; não tenho
tilo curta vista que me escapassem as V3nlagllns de SÓ perwnrA'rmos ao paciOco ~Y6tellla american", e nus desprllndermos
dos laços da revÔlla Euro~ ; mas o respeito â opinião con~rana
do Brasil naquellll épora. a prudencia dfl nllo querer avançar
um só passo que nã" fosse escorado em anterior explJri~ncla. e
sobretullo o natural alfflrro ao doce sentimen\o, filho do parentesco e commum 01 igem lio Brasil e Portugal, junlo á precisão
que ainda me pareci,l ter de algum apoio a minha palt·ia. para
segurar-Ihp. os primeiros passos em a nova e escabrosa CBl'reir.
de uma repentina emancipação, Ilzerao cum que abafall6tl os
meu, desejos e os adiasse para mais opporlunu tempo.
" Aceusa-me mais o mencionadu lJeriodico da: ler sido. nott'mpo que eslive no Rio da: Janeiro, intimo const:lhlu'o de S. A.
Real o Sr. D. Pedro de Alcantara. Se não detestasse a mentira
e não receiatise accumular a esta 1/ b,lIxo vicio de uw" vaidade
sem fundamento que o abllhe, confe.ti<lda, até pUI' iolllreSlôC,
um crime, que, em vez de desar, me tral'lS hOUl'a ; was o Rio
inteiro me nesmenteria.
« Infelizmente para mim naquelle tempo o meu caracterlllso
chegaria â presença de S. A. Real senilo por entre a lIe_sa
atmosphera ele calummas, de qu.: o tinbão rodeado meus inimigos. e longe de merecer-Ibe confiança devia excitar· lhe suspeitas. E' verdade que S. A. Real parece que por 000 cbegou a
melhor conhecer os meus verdadeiros sentimentos; mas para
isto nada cuncorrêl ão I'epetidas apresentações minha~. pois
apenas duas vezes tive a honra de fallar-lbe: uma quando me
apresentei com os meus companbeiros os deputados de S. Paulo.
e outra De despedida para Lisboa.
"Ma. quero dar como certo que eu fosse conselheiro de
S. A. Real: onde está a contradição com os primeiros principios que o « Astro li chama democralicos! Ignora alguem que
a liberdade civil e politica tanto póde dar-li" em fórmas republicanas, como nas monarchias re{Jreseutalivu' Seria pr rder
o fl'utl} da expericncia se não'abandonas 'emos o caminho que
nos lIesviavll <lo objecto desejado.
R Um brasileiro liberal podia crêr em 1817 SIlr necessario
adheri r a republicanos. e hoje adoptar as instituições monar·
chicas. Em 1817 a casa reinante, enganada pelo odio porluguez"
acabrunhou o Brasil: erll. pois. obvio lançarmo-nos nas fórmas
republicanas, que SÓ eotão permittiilo emancipação.
li Hoje, graças á Providencia. S. A. Real conhece os seus
verdadeiros interesses. e está convencido que a emancipação do
Brasil é o passo preliminar da sua prospe. idads e da gloria do
seu reinado, e tem desta maneira ajuntado em roda de si os
verdadeiros patriotas. E desta arte. obtendo se na monarcbia o
mesmo que se buscava nas republicas federadas. nilo pasma
quI' nenhum republicano mude de parlillo. Quanto mais que
jamais se provara que a minha cooperação em 1817 passas~e de
passiva tolerancia e chegasse a activa particip'ação. Londres, 9
de Novembro de lS2~.-AntonioCarlos Ribeiro de Andrada
Machado e Silva. )J
ALGU S DEPUTADOS CHEGA!lDO A PERN>.iItBUCO DIRIGEM-SE

PROTUJ'O CO TRA. O

cc ASTRO LUSITANO
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AO PUBLICO

O periodico Astro Lusitano com menta a retirada
A gazeta extl'üordimlrin Pet'nambucann. de 3 de Jaclandestina dos deputados, e Antonio Carlos defenneiro ele f823, puhlica n correspondencia de aldendo-se, assim se exprime:
guns deputadados na qual narrão os se~s soffri« Qualquer cidadão tem direito a lavar o seu caracler das mentos ao povo Pernambucano o incitando â reimputaçõllS da malignidade deJibefllda. e mesmo das fal,idades
que lhe attribue o descuido e negligencia, aiuda sem intençãu de sistencill contt'~ os oppl'essorHs :_
damnar. E' por leso que nlo posso deixar sem animal\Versilo
as mentirosas asserçUes que no « Astro .1a Lusitania II se enconlrão relativas a mim. e que sem duvida ahi Iizerilo inserir
os desorganisadores portuguezes elll dllspique da constante e
honrosa luta que susteDlE'i no congresso contra as suas pretençOes.
( Afllrma·se que em Lisboa se acha quem assistio ás ses.ões
em que DO .Rio de Janeiro eu fiz decidir a iudependencia du
Brasil; a acrusa\lAo Mlria honrosa para mim Stj fosse verdalleira:
eHa dâ·mc uma Importancia que seria 11m IUlm presulDpção ridicula o arrogar-me. O fliCto, porém é 4ue tudo isto é redonda
falsidade; e seDilo que appareça esla te.wmunha das avançadas

l') Vide o lOmo IV da minha
oD1e lrato do-Synedrio.

II

« Retirando-nos de Li boa, onde estavamOl; compromettidol; pela causa da patria, chegámos a Falmoulb, e
ahi recehemos todo o 8coihimento que era de esperar de
um povo nobre, generoso, atnigo da liberdade e da justiça; naqueHa cidade fizemos um manifeslo, que por copia
lhe enviamos, e a 8 de Novembro nos fizemos á vela para
este J1f1I'IO em um brigue inglez.
'
" O capitão fundeou em franquia na cidade de Funchal, ilha da Madeira, e foi á terra entregar certas carIas
aos seus compalriolas, sabendo-se lia ilha da nossa chegada âquelle porto, foi talo lumulto do povo, que o g0ClJorogl'!phia. li pago 602, vernador mandou cercar o nosso brigue por um escaler
armado, e inlentou arrancar-nos delle, não obstante ser
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Qa\io estrangeiro, de um porto inglez, nilO lermos culpa
(ormada, não pertencermos mais ao governo portuguez, e
pela conbliluição daqlleUe mesmo 1>0\'0 não sermos responsaveis pelo nos~o proceder nas cOrtes em que tinhamos sido deputado~. Convocou-se um conselho. e nelle
se decidio que se devia retirar a guarda e deixar o nosso
navio seguir o seu desUoo.
« Devemos comessal' perante o mundo, cm signul do
nosso reconhecimento e gratidão, em abono da ,'erdade e
rectidão á magnanimidade do povo inglez, que o consul
daquella nação veio logo a bordo significar.nos a sua magua e desasocego pelo inaudito atlentado que se premeditava. assegurandQ,-nos que por honra dll ~ma nação e
amor da ju~tka empregaria aqueIla resis\encia que esti·
vesse ao seu alcance, e qae se ainda assim n resulludo
fosse funesto a. Inglaterra não solfreria o ullrage do sou
pavilhão.
'
l( Os Srs. inglezes habitantes daquella cidade, e mesmo
o consul, vierão a bordo dar-llOs os parllbens de estarmos 8alvos do perigo, e fazer-nos os mais sinceros e obsequiosos olfereclmen tos. Tanto devemos a esta nação generosa e magnanima I
II A Providencia, que
vigia sobre a nossa sorte, nos
conduzio sem o sabermos, por entre o bloqueio inimigo, a
este porto amigo. Qual nãll foi a nossa satisfação quando
eneuntramos um povo possuido dos mail! elevados sentimentos de honra e de patriotismo. consenando no meio
das paixões uma prudente moderação, que só salle a\'aliar
quem, como nós, o presencia.
Briosos e valentes pernamllUcanos I nós vos declaraQlOS o fim principal de tocar âs vossas praias; sabei: foi
contar-vos com fidelidade o que em Portugal se machina
contra vós. e igualmente sermos teslemunhus d,o vosso
estado poliLico. Portugal desde Outubro trabalha com o
derradeiro esforço por introdijzir no Brasil pelo menos
4.000 homens, e nós conjecturamos que por todo o mez
de Janeiro deve abordar á3 nossas praias.
I( Este
passo nos serA iucommodo, mas serA mil vezes
mais funesto áqulllle desgra~'ado e caprichoso reino. Pernambuco e Alagods, ou ambas as provincias juntamente,
são o alvo desta expedição; o povo de Lisboa e os europeus para alli emigl'ados instão com furor para que se
enviem tropas para estes pontos, afim de serem defendidos Suas propl"icdades e seus compatriotas i parainteressal' mais o governo elles pintão com negras cÔl'es, o até
com atroz calumnia, os diarios insultos que se fazem aos
europeus aqui residentes; e para facililar a empreza tem
tomado o ridiculo partido dO.descrever-nos como um povo
'insubordinado i elles assegurão que a vossa tropa é pequena, sem ordem nem discipliua i que os soldados commandão os officiaes, que o VOS80 governo é um fantasma,
que nada pMe senão vos obedecendo, que só a visla da
tropa e aos primeiros impul os dos soldados europeus correreis espavorJdos ao centro das matas, porqu!} não sois
outra cousa mais que um povo amotinado e faccioso.
, l( Pernambucanos. eis-aqui s6mellle a noticia que feria
os nossos corações. Todo o mundo sabe que soldados sem
a céga obediencia são aniOlaes furiosos que a 5imesmo se
devorão, e que um povo sem governo é a maior das de.graças. Iloje, porém, estamos certos do contrario: elegestes um governo da vossa confiança i a elle sómente
entregastes o regulameAlo da vossa conducta i Icndes
Omciaes corajosos capazes de ,vos conduzir ao campo da
gloria,
I( E' verdade que a suspeita e a paixão vos conduzem
a~gumas vezes a medidhs que a prudencia reprovai mas
al'llda no meio destes excessos admiramos a vossa moderação, e estamos certos que vós mesmos nos momentos
dç calma conhecereis os funes\os resuhado~ de um proceder que só as nossas circumstancias de suspcita tolerlio,
mas que, repelido, torua~-se-ba sem duvida a origem de
nossa desgraça.
.
, l( Na verdade Pernambuco li. uma'Ç~ovincia de quem
se póde esperar tudo i venltão embora nossos inimigos;
soffl'eremos algum incol1lmotlo, mas elles serão infallivelmente rechaçados, e nossos prejuizos ressarcidos lõem que
nos seja necessario demandar o Tejo i as provincias eatão
l(

colliglldas: não ha poder capaz de escravisar-nos : o nosso
magnanilJlo defensor protesla que os portuguezes poderAõ
allSenhorearem-se do lir.asil, mas nunca dos brasileiros i
mas se elle estivera em Perllambu~o diria talvez: «Viráõ
os porlugllezes ao Brasil, mas primeiro S8118 corpos entuIbarâõ os t1ossos portos para ao depois invadirem nOSSas
cidades.
.
II PermilLão os céos que os nossos inimigos não consi-'
gão dividir-nos para enfraquecer-pos i nas .,nvlJIsõos politicas 8S desconfianÇ4ls são necessarias i mas quando são
lemerarlas {} impl'Udehles tornão o povo volu el e inconstante, acaba-se a forQ3, reina a anarellia, perde.se a patria : os pernambocanos têm lido lempo para sabeI' escolher i resta colher .a fruta da sua mesma escolha pela céga
obediencia ás autoridades por elll'.8 mesmos constituidas,
e esperar sem impaeiel)cia pela nossa sabia con:ltilulção
brasileira, que não tardara a vir sanar os nossos males.
lt Os europeus emigrados do Brasil para Portugal, lendo-se envolvido nos nossos negocios poIlUcos compromettêrào-se a si e aos seus compatriotas; advogando aindn a
sua caü~a l/knárão·se cada vez mais nossos iniml~os i e
para que tantas victimas innocentes não sejiio sacrificadas
no acto dc alguma in \'usão, seria prudente que os Srs. europeus aqui residentes representassem ao governo de Portugal e ao Madeira que jámaistomnssem medidas hostis
contra esla provincia, porqne em lagar de os proteger exciLarião o odio dos patriotus contra elles, e os arriscarlão
aos funestos elfeitos da guerra civil i talvez este s6 passo
puzesse cm socego Pernambuco e salvasss( os ditos senhores dos males que elles bem conhecem quanto estão
imminentes se houveralguma invasão neste paiz.
lt Nós eslamos persuadidos da innocencia dc muitos
que aqui residem i porém criticas e apertadas circumstancias produzem quasi sempre t'xtraord'iDsrios suceessos, e
se e11es consullarem scus proprfos interesses serão apressados cm abrêlçllr esta medida.
lt Eis os nossos sentimentos a respeito de uma provincia a quem tanto amamos, respeitamos e somos graLos
.pelo bom acolllimentoljue lhe temos merecido. Reeife, ~4
de Dezembro de t822.-Cypriano José Baral!l de Almeida.
-Antonio Manoel da Silva Bueno.-FrQncisco Agostinho
Gomes.-Diogo Antonio Feijó.-José Lino Coutinho. II
os

?EPUTADOS BA.H~A.NOS, CYPRIAl'IO JO$B' BARnA. DE AL-

MEIDA E MARCOS AN10NIO DE SOUZA, DIRIGEM MANIFESTOS

A' D."HIA.

~

Cypriano José Barata de Almeida, em um manifesto á Babia de Todos os Santos, impresso aUi e reimpresso no Rio de Janeiro no anno de 1826 na
Imprensa Nacio-nal, protesta valentemente contra as
persegúições portuguezas. E Marcos Antonio de
Souza, "jgario da Victoria, eleito depois em i2 de
Outuóro de i8:::6 bispo do Maranhão, em uma ractificação do protesto feito no congresso de Lisboa,
em i i de Setembro de i822, apresentado a S. M. o
Imperador do Brasil, assignado por-um deputado
bahiano - em Maio de ib20, impresso na DuJiia, na
typographia da Viuva Serva e Carvalho no anno de
t 824, expõe todas as oceurrencias que se derão
em Lisboa durante as sessões das OOrtes portuguezas, e como desejo que esses factos sejão expostos por seJ,Is autores, transcrevo na sua inlegm,
com preferencia, a ratificação do protesto:
Libertas, et speciosa nomlna prlllteruntllr i nec quisquam alienum servilium, et dominalionem sibi concupivit, ut non eadem i~ta vocabula usurparet.
TAC.-Hist. IV.. c. 73.
l( O abaixo-assigriado chegando a este porlo, e a'capital
do imperio do Brasil, em 28 de Maio de 1823, em o paquete. inglez. Princip.e Regenú, S6 persuade cumprir o
seu dever na ~uinte reclamac;ão; protesto, ou ratificação
de protesto, perás rasões que expende.

DAS CONSTITUIÇÕES
« chegando á Bahia em ovembro de f820, opiniões
revolucionarias, envia,las como (") generos commerciaes de Lisboa e ':>orto, õs espil'itos de alguns habitantes
daq:neUa cidade de S. Salvador, forão abrasado, com o
fll1ldo electrieo da imaginaria Iibertlade\**), e faccinados
c~m enganosas (lromessas dos centrabanllíslas dos principios anarehicos, del'lio Sllas adoraçlles a uma deosa desr.onhecida: no dia to de Feveroiro de i8'H pl'oclamando
alguns. iIIudidos com a prestigiosa liberdade, um syso
tema (***) de refol'ma, e partidg de revolução que se- cobria com o especioso nome d,e constitui930, e l!lvanlando
agentes iuv.isivois,-apoiados na força mihtar, vozes tumultuosas na praça do governo, e instalando a pO(lulaça de
um ba11'ro da cidade, uma junta governaliva, ou decemvirato hahienso; o abaixo,assignadó jul~ando do presente
pelo("''') passadõ, ~ivisOlf reproduzido( .... ·) o tel'rivel
pbenomenp... da rcvolução franceza, depois de l'rinLa e dois
annos; que o anjo da destruição e da mortc, esLava imo
pende'llte sobre a Bahia, e se al1ria a boceta de Pandora
sobre lodo Brasil, seduzido com a nova nomenclatul'a de Ii. heralismo, que em outro tempo se chamava jacobinlsmo.
Por isso chamado em f3 de Fevereiro pelo governo provisorio, pam jurar com fé implicila, o credo da nova ceita
pbilosophlcil, fez os. mais sofemnes prolestos em sossão
. plena do con~elho popular, a(firmando que em to(lll sua
vid!t respeitara as leis, e autol'jdades legitimamente estabelecidas, e' declarou muito expressa, e positivamente,
que n30 podendo resistir á força publica, de que se achava
apossado o collegio provincial, contra a sua vontade, e
maneira de pensar, obedecia ás autorilladcs de facto
conslil\lidas. em foi convencido pela trovejante falia do
orador da e;lmara popular, o qual explicou em termos
conciso~. e energicos, o poder(··....) soberano do povo
para mudar sua fórma de governo, onunciamlo ao mesmo
tempo queixas sobre 05 abusos do poder llbsolllto, e outras
expressões figuradas, muitas vezes usadas pelos revolucionislns.; nem foi abalado- pelo carar.tcI' cyniM de outro
Decilnviro, que $uslenLou em lotu peripalelico a these,
ignorando o enrcdO, e soltura do drama, porque não erll'
iniciado em os mais pI'otundos mysterios da Cllbalislica.
(( Inimigo de re\'oluções, quasi sempre fataes, porém
arre balado (leIo lUI'bilhão revolucionario. c nomendo de·
putado para as côl·tes de Lisboa, em 3 de Setembro de
1821, muitas vezes se escusou da perigllsa procuração,
allllgando que muito receiava ingerir'-se eID negocios politICOS, seguníio a doutrina do Divino Mestre - Regnum
meum non ut t:r. hoc mundo - Pediu i1islrucções, francamente mani{estando, que não sabia soldar materias he·
torogenclls, nem ligaI' COOl união dura",e!, dous paizes
com interesses disenrdantc., c oppostos, e cujos habi..
tantes LinMo afTeições antipathicas. Declarou que Ihc (la·
recia sumamente difficil hal"monisar Porlngnl com o Brasil,
porqne este lJa 15 allnos enlancipado, e de direito, desdlj
15 de detembro de 1815, não de,via cilhir de sua .Inee-

(') Alguns commerciantes de Lisboa e Porto t: crevêrão. a
seus cJn:!ignatarios. rccomlDlmdando o conLrabando dt! doutrinas subvcrsivos. esperançados que o Brasil Lorna e a ser colonid de Portugal. e todo o commllrcio restriçlo ao TIlI' o e Douro.
Era basLante que os seduzidos neg')CianLes do I3rasi examinassem as li Las uas 3lfandt~gas, e Ilcariào convencidos dI) engano,
consld~rarll\ a pl'osperidadll do commercio depoi. de abertos os
portos ptlla carta r6gla de !l8 de Janllil o de 1808. E' pois claro
que interesse mercantil. animado pêlo oXljmplo da He::panha.
produzio um :;runde tllrremoto politico.
.
(") Bcm di:!se JJm philo:lopho: «Omnes vivI're beate velJe,
seu circo qUI),l vilam b~atam erRolat, caligal'e. »
L"') <) c:lLa,t) em file vivlJmos Sempl'lJ no- p'I:'CCC o pl:ior : é
\ este o grande segredo das I evoluçlics.
(....) «Ah una conspiratione. ah una Lumultu tliscamus
omnes. II
(.....) O homem fl'aco em seu geniu la rep9le, e gyrl! um circulo, do qu.l em VIIo proeura sahlr.
(......) Soberania do povo é principio abskacto e espccio_o,
porém muito perigo o na prdticj. EsLa a causa de muitas revoIuçõ~' I),a \kl~i'l •. corno eSCI'HVll X.:nofonte ; origl1m dc muitns
turbulco,ci,I5 em Rllllll. corno'di$corrO Cicllro j Sllmllnle tias desgr:l,1'; ,ta França em 1789.
.
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minencia, 'e catlJegoria, nem ser tutelado por um tutor
fallido. que confes·;ava ii face de todo o mundo sua exinaniç1\o (conse'lue00ia da ~uerra da liberdade franceza) e
que fizera circular por lojas as Jlações manife~tos de suas
desventuras, cerno cerlUicarlo <l justiça de seu procedimento: Considerava, que os brasiliellses conhecendo sua
politica sitnação, sua posição geogl'aplúca, l\ massa de
sua povoação maior do que a do~ Estado~-Ul1idos da America, e no tempo da lucla, t' triumpho contra sua metropole, e ro~leados de outros estado~ Qom'as arlnas nas mãos
pal'a assl'gurar sua independencia. senão sugeitarlão{') ao
bastão dos mandarins enviados de uma côrte distante,
e convulsa. Mas reOectlndo que o afOlcto irmão debaixo
da inlgmaLica união, só intentava que os deputado> brasilienses, unidos ao congl'esso de Lisboa, tivessem amiga veis cQnfercncias, e discussões, sobre os melhoramen tos
de um, e outro emispherio. e convencionassem sobre reciprocas, e rasoaveis relações de comrnercio, e amizade
entre dous'irmãos associados, e concordassem em ser o
Brasil o ponto de llpoio dá independencia, e nome portuguez, em o I" de Outubro do mesmo anno embarcou
pal'a Li~boa, volvendo mil idéas sobre a sociél1ade, e confratel'llidade tãó apregoada debaixo das mais solemnes,' e
juradas promessas,
,
(I Chegando iI capital da ConstiLuição em 11 de Dezembro
de 1821, e sabendo que não fixados perfeitamente os fundamelttos de direito''') publico e conslitucional, leis
temporarias, decretos provisorio~, e sem urgencia tinhão
ido di r.utidos, e promulgados, nllo assistindo, nem inlervimio os deputados brasilienses, o que generaes d'armas nascidos nas provincias de Portugal, 1! com aferro
ao solo em que nascerão, tinbão sido enviados para go-'
vemar as tropas das provincias brasileiras, com iudepcndencia das auloridades civis e politicas, assentou o
abaixo-assignado, que os legisladores de Lisboa sem conhecimenLos praticos da complicada, e experimental
sc;encia do governo fomentavão eooOletos de jurisdicção,
e punhão sobre a cabeça dos irmãos brasilienses a ponteaguda. espada do despotismo militar, suspensa por um
cubello, como a de Damocles, fazendo a tropa activa, e
só independente de um chefe, clljQ..poder cresce na rasão
directa da distancia do centro do poder executivo. A adminislração da fazenda tambem desligada, e centrifuga o
convencia !luc O congresso de Lisboa creava, e nutria em
as provindas do grande imperio uma hydra tricefala para
cedo. ou tarde devorar os brasilienses. Alguns já desconfiavão dos planos mysteriosos, e tyrallnia dourada.
Fazendo as mais serias reOexões sobre a metaphYEica legislativa, na manhã de 15 4e Dezembro, em casa de um
muito. aCl'edil1do e respeitavel deputado pela Ballia, o
abaixo assignado propoz a todos os deputados da sua
pro\'Íucia, que o pequeno, e Incompleto nnmero da deputação bl'asileira, lhe Jlar~cia desfavoravel aos negocios
politicõs do Brasil, sendo portanto necessarios remedios
pl'e.vcntivos. fio foi tomada em consid~raç5o a mencioda proposta.
(( Em 17 de Dezembro tomou assento no congresso.
Ouvindo. as primeiras discussõetl relativas á exlíncção dos
trihunaes do Rio de Janeiro, sendo'.privados, seus empregados, dos soccorros de honesta substancia, ficando
aos encanecidos magistrados meio ordenado somente, e
aos outros de inrel'ior ordem, cem mil reis annuaes,
quando nflO Li vessem oulros meios de subsistencia ; e que
Francisco Maximiano alfecto ao novo'systema, era en'i'iado
(') Aigum dos regent~s nomead?s .para o ~r~sil consultou
em Lisboa sobre os meIOs de oppl'lmlr os brasilIenses, e com
as fl,rçás e cabedaes dos negociantes da Babia fazer guerra cruel
por mar e !.erra contra o Rio de JaneIro, com o iIlusorio pretexto de lima constituição, que o Sr. D.Pedro I, nem a ramha
de PorLu"oll. nem o palriarcha de Lisboa, quiz aceitar. e contra
a qual protest"o quasi todos os deputadOS do Brasil, e «.le
granrie parte r .ção portugueza aborrece como pomo da dlscordi.l. AI"uns llOnrados porluguezes não aceitá rã o a commissão da regencia anti-brasilica.
(") «( Sub tutela juris pulmci latet jus privatum,» dizia
Baeon,
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para conduzir á Lisboa o Serenissimo Regente com toda avisar os constituintes da humiliaçiio, que impacient,esua augusta familia, deixando cm o grande vacuo do Rio mente supportavão seus representantes, e da impotencia,
uma força de tropas eUl'opéas; o abaixo-a'isignado advogou a que se achavão I'eduzido~, Ainda que no goveruo reem favol' dos pacificos cldadãos da capital brasilica, sus- presentativo os povos só tem direito de eleger seus protentando, que não podiãerser despojados dos seus 01'- r,uradores('), não ordenar, nem decrelar posilivamente
denados sem úlfensa dos direitos adqueridos. Contra o que dcvem obrar, e só conformar-se á prudcncia e saestas proposi<:ões, fundadas em os mais evidenteS" prin- bedoria das pessoas da sua confiança, com tudo estas
cipios de direito nacional, se 0ppoz um do. patl'iarcbas tem obrigação de allcnder á vontade gemI dos seus consda constituiçI10 lisbonell'!lp., e vociferou contra os func- tituintes, e consu!lar os seus prudentes para melhor
cionarios publicos, esbulhados dos ordenados, e rendas acertar.
dos seus empregos, Quando os homE'ns quel:em com-' « Além disso foi informado o abaixo-assignado pelo tesmetter alguma injustiça, começão accusando a viclima temunho de pessoas fidedignas, qlle as comoções milidestinada ao saeriflcio, Tambem perorou em fayor dos tares, succitadas em dilferentes pontos do Brasil, inhão
povos das provincias do sul, que ficavão sem recursos em sido causadas não só POi' cartas de Lisboa, e Porto, porém
suas dependencias contenciosas, e graciosas, argumentos, por missionarios enviados de proposito para semear facaos quaes respondeu o orador da camara electiva com um ções ao redor do throno, agitar os povos com a magica da
canon do novo direito publico, ainda nito promulgodo, liberdade, pôr cm ochlocracia as provincias brasileiras, e
isto ó; que estava decretada pelo congresso a obolição por uma geral confusão de opiniões, partidos, c dissodaquelles tl'ibunaes. Em tão apertadas occorrencias re- lução das molas do /{ovel'no compel1ir o monarcha a- subquereu o abaixo-assignado, que_fosse ampliada II juris·, mellcr-se à disposição dos philosophadores da liberdade
dicção, e alçada da relação provincial. Era faci! de pre- democralica. e governo popular estabelecido em Lisboa,
sumir, que os brasilienses com laes medidas desconfia· ficando emLbra o Bl'asil desligado de, Portugal em cOn~
rião da sociedade dos irmãos de POItugal, e não aceitarião \'ulções rnortaes, e inCtJndiado com aS lavas do vulcão reas condicções do contracto Leonino.
volucional'Ío. Os calculistas, que só requerião a'presença
« Era baslante bom senso para descobrir-ae a dis· de um principe da fami!ia Real para os governar, não
simulada, e tortuosa politica em a discussão de 13 de contavão que o rei de Portugal tornasse a beber as aguas
Fevereiro de i822, na qUal gl'andes jurisconsllllos, e do patrio Tejo, nem fixar seu throno abalado junto á
dialectos academicos com grande descredito da sua logica volcaiJica, e perigosa cralera, Porém com sua delibese esforçárào a provar com demonstracões as mais appa- ração inesperada, ~ chegada a Lisnoa os fabrican\es da
ralosas, que a autoridade do monarcha' não em delegavel nova machiua augmentárão suas dimenções, e formátRo
ao Brasil. Muitos represenlantes brasilienses tomárão o novo s)'stema de reedificaI' Portugal sobre a rui nas do
parle activa neste debate; porém forão sulfocadas de- Brasil. Nasce uma nova ordem de cousas.
bai~o de se.llas de argu~entos s.ofislicos, e pa~avras ouca~.
« Estes os ponderosos motivos que obrigão o abaixoForao regeltadas as rasoes lUa~s cla!'as e eVldenles den- assignado a parlicipar á commisslio especial sobre menvadas da natureza .do sumlUo Impeno,. dos fund~menlos cionada, que perlendia evitar seu parecer impresso para
da a~t!ll'lda~e pubh~a, e analyse dos factos hlstOflcOS da q Bahia, e consultar a pessoas mais inlelligenles, e
admlOlslraçao cololll.ul. :l:!m ~o~ dem?nstradore~ ~o theo- amantes do bem publico sobre seu relatorio, e artigos derema estabeleceu pnnClplOs aXlOmatlcoS, e pcUtlco-alg~- duzidos. Com e[feito cm 18 e 22 de Marco escreveu á
hricos, e deduzio ?~rollarios, "lue bem !UOSll'ão qua,nlo junta provisoria do governo da Bahia, e senado da cidade,
eog,anosa é em politlc~ uma demonstraça.o malhemall~a, francamente explanando as circumstancias imprevistas,
venficando-se a respeito de Portugal o dIto de FrtJdenco extraordinarias e "ariantes da commissão confiauas a seu
Grand~: .da Prussia,. que muito ma~ viI:ia á França, quan~o juizo discrescional, e exigindo esclarecimentos, que cans~~s leIS fossem f':ltas por m,athemallcas, que tudo .dll'l- cionassem sua condncta, e em todo o telnpo salvassem
gmào po: operaçoes alg~bl"lcas, e calculo cent~lmal. sua honra responsabilisaãa a seus compatriotas, que lhe
Uma s~Cledade hu~ana e um corpo moral, e nao uma liuh'ão confiado' seus mais importantes' interesses. Os
suped1clC geographlca,
oUlros, deputados da provincia, sabedores desle designio
« Sendo presentado em 18 de Março de 1822 o pareceI' por indicação de um muito disLincto deputado seguirão o
da commissão especial dos negocios do .Brasil, parecer, mesmo arbitrio, e assignárão as ~arlas dirigidas á junta
que àstuciosamento expendia a proposicão, que o Brasil gove/'llaliva, e municipalidade da cidade,
se linha sll~eilallo a Portugal sem restr~cç;lo alguma,
li O couselho do governo provincial tomando em a rf!ais
porque e~lVIam seus deputados p.ara or~alllsar ~m noço seria consideração o oujecto proposto, do que pendIa a
pacto sO~lal, e sust~ntanu.o !!.ue ~Ulda n~o concluldo ~ste, segUl:ança po 'soai,. e Iibtll'dal1e dos cidadãos bl'asilief!ses,
nem eslIpuladas as condlcço~s cOllvelllentes, í!OS lDt~- ouve os pareceres das camal'as dl~ toda a provincla, e
r.esses reae? de ambos os conl.l·ataL~tes, esta vão os brasl- e pessoas" mais interessadas na paz, e prosperidade puhenses _obngado,;, ou que a lei obr!gava antes da s~a pr?- blica; e informa por carla datada de 18 de Maio de 18i2,
mulguçao (o que fará um capltl!lo I}np?rtante na 11Istorla que os povos segundo o que se podia illterpetrar; e coda regeneração portu/[uez,,) saltou as'vlsta~ de todo o.l~o- nhecer da vontade geral, de nallhuma forma se Iigavão
mem d~ uom senso n,ao ser franca, leal, e Justa a pol1.tlCa ii sociedade, e união propusta por Portugal, s~m que- ~
dos le.glsladores de LIsboa.. e que ~ cQngr~sso P!'ete~dla a casse no Brasil o priucipe herdeiro da corôa ('001 ,H mais
despel,lo d.a b?se ~ t.'. que Jurara dlctar leiS arblll'a.·las, e ampla delegação do podr l' executivo, e sem ha"er uniSCl~ respel~o a oplnIao publ!ca, e com .dcspreso, da moral dade com todas as parles componentes do Bl'asil, onde,
~l1Ive,rsal lDtentav.a conqUl~tar o Br~?11 com hngnageqJ devia lambem existu' um congresso, celebrado por depuf~llaclO$a, e lJ el'fiel1as oralonas, cl~sr,lhcando os transma- tados de ludas a, suas provinclas para as leis peculiares'
nnos .em raça, ue des~rezo~ seus ~Iotas, ou rebanhos de sendo estas Silllccionadas pelu delegado do podcl' ex~
cal'1?ell'os. 'A,~S)!p r,amll1ha~.ao os dlct.adores do c~ng~esso cUlivo pelo Illesmo modo, que fossem approvadas pelos reIs
entle nuvens. de metaphY'lca, esp.elando occaSlao f,lvo- os das c(lI'leS de POl'tugal. Porque de outro mQdo. acresravel para lira! a mascam, ~ abl'll'o templo de J,~o, centa a jlJlLla aconte.:erá executarem-se no Brl1sil leis,
quando se consl~erassem n~al~ segu!'os, h:m taes CII'- que, ou não Il;e sejão absolutameJlte applicaveis, ou que
cumslanClas c?ntl~ual' a asslstu' apatlcalllelLte ás sessões o não sejão em ras:"to do tempo, e circUl'llstancias ,em que
uo curpo leglslallvo era consagrar com sua presença a
usurpação dos direitos dos habitantes do Brasil; abandona;' o lugar era deixar a causa mais imnortant~ ii revelia; nesta perplexidade pareceu ser o IDe .. pal'lido\*J e crão ameaçado; de ser i1c.:usados de lt.aÍl;ão, 1st,) mesmo praticárào Oó jacobino, ; porém, apezar de tudo. a verdade chegou
ás provincias,
(') O A. do « Cootrato .social li diz quc o povo é s~berano
(') TUD1wão-se precau,ües para que 05 deputados não infor- sómente quando elegc seuó representantes. e logo depOIS é submassem seus commitle.~te5 a respciw da v:olen~ia que sol1'rião, dilu,
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se achar, quando elIas forem publicadas i que algumas povo soberano no throno das suas galerias? seria necessejão obstativas do seu progresso, e prosperidade, outras sario ter a c.ara de um Domiciano, como escreve o pintor
meslUo diametralmente c..ontrarias" sendo muitas vezes da virtude, e do vicio - Srevus ille vultus, et colar, quo
privado de te'r aquelIas leis, que suas necessidades, e oco se contra pudorem maniebat. - A casa do congresso
correncias, fizerem necessarias. Mais adiante expõe, qüe sempre cercada de tropas de·cavallaria, e infantaria- augassim teremos leis mais apropriadas, podendo os nossos mentava o terror dos representantes do Brasil, os quaes
deputados consultar no momento as pessoas mais ins- assistião mais assustados que o orador de Roma na defesa
truidas das classes, e objectos, sobre que for preciso le· de Milao. Quem resistiria ao sofisma das bayonetas?
gislar, e conhecer melhor a opinião publica sobre diII Qual devia ser, portanto, a conducta dos deputados do
versos ramos de administração.
RI'asi!? Muitos abandonárão o congresso, e tacitamente
( Estes principios sagrados de igualdade, e justiça reprovarão Ião injustos procedimentos. Outros, privadQs
natural, forão presentados ao congresso nos artigos addi· de toda a liberdade, não tomâl'ão' parte nas deliberações
cionaes, que elle mesmo exigira dos deputados do .Brasil, de uma assembléa, em que erão violados os direitos dos
porém depois de estudados, e arguciosos argumentos cidadãos brasilienses. Este sHe.ncioso comportamento
contra os orgãos da \'ontade. geral dos povos do Brasil, muito Iisongeava os regenaradores portuguezes, que prea voz da razão, e da justiça é sulTocada. Explica-se a hie- tendiãO" illudir os povos, e nações estrangeiras, dando
roglífica união. Nestas conclusões de. uni \'ersal scepli- forma de legalidade, á nova, e magna carta de liberdade
cismo, grita om advogado da provincia, como Barnavem tão apregoada("). Mas, o abaixo-assignado assentou com
Constituinte: os homens são livres, excepto na America: alguns outros deputados amadores da sua patriat' que
o Brasil devia seguir 11 sorte de Portugal, assim procura cumpria seus deveres, e guardava illesos ·os direitos
ganhar o partido governante. Outro proclama: pcrcão-se de €eus constiLuintes, protestando, e declarando, que o
dez Brasis, e nunca um só principio, e hOR-r8 do congresso. congresso tinha destruido a base principal da legislação,
Outro da sociedade diz: um só C1'ario(*). Um doutor não e que aquella conslituição não era legal, por não ser conduvida enunciar: seja o Brasil cortado em sessões" e go- forme á vontade geral do Brasil, ou da maioria da nação"
vernado como d'antes. A mesma typographia não tem a e por çonsequencia não valiosa; e qualquer assignatura
indefinida liberdade afiançada nas bases do novo cOlligo, devia ser oonsiderada coacta, e por isso nulla, e inito o
e antes é bem semelhante á do Veneza, por publicar os juramento accessorio, que não legalisa um contrato de
discursos dos defellsores dos direitos politicos dos brasi- sua nattlreza inválido, e olTensivo dos direitos mais sa.lienses. São regeitados in limine, os propostos artigos grados de um grande povo. A indica9ão, e protesto foi
de união, e harmonia entre o~ dois reinos, apesar do ju- apresentado em 1.1 de Setembro, e a respostJ da comramento das cô~tes na base 21, e solemne promessa em missão em 16 do mesmo Illl)Z, é o corpo de delicto da
19 de Dezembro de 1822, em resposta da indicação de violencia, c coacção incutida ao deputados hKl~jlienses.
um iIIustre deputado pela provincia da Bahia.
Homens occioso de uma grande r~lpital, _e só oCBUpados
(I Porém
esta resolução não é elTeito da razão fria, e em um novo mundo de il1éas democralicas, cavalleiros
madura, da maioria dos deputados do congresso, mas sim dispostos a combater em favor do jacobinismo, com mais
o resultado das intrigas de um parl,ido p"edominante, enLhnsiasmo, do que os da Taboa Redonda, sectarios en-o
concehida por alguns poucos denominados, Iiberaes, (na thusiastas das novas- instrucções, enregelados demagogos
prosodia franceza jacobinos) os quaes enchião as galerias, esperançado!'(OO) na commissão dos premios, se tinhão
e tribunas das côrtes I!e anarchistas, e assalariados('") tambem conspirado Ipara manchar suas mãos no sangue ,
satelites da democracia, os quaes com rumores, susurros, dos pacifico deputados, que se achavão em um paiz ese até com voserias nmeaçodoras, impunhão silencio aos tranho, e tratado .[00') com desdem pelos metropolitanos.
que intentavão manifestar suas opiniões em favor do Houve denuncia ao intendente geral da policia, que se
Brasil. Esla a razão de muitas deliber(lçôes das côrtes de preparava um,l noite de S. Bartholomeu, ou vesperas SiLisboa, nas quaes muito inlluia esta obra prima qa de- ciliãnas, e que a conspiração marchava com segurança
magogia, e invento de uma inlluxão profundamente per- debaixo das insignias da liberdade.
versa. ,Qnem pode duvidar que a praça dos comicios ro«Que comportament9terião 05 deputados, quando o momanos, e ainda' á vista.do capitolio, muitas vezes fazia narcha, a quem foi apresentaóa a constituição em 21) de
mudar as resoluções da assembléa dos povos? Quem pode
duvidar, que cetas obras moldadas pelo padrão da revolur,ão I'ranceza (a constituição de Portugal era traduzida
da constituição de 1791.) c manejadas com o mais pro- rlemagogos, que não preteudião tanto, pois que só propugoavão
serem processados os juizes do conselho do almirantado,
fundo segredo intimidavão lDuitos deputados sinceros, e para
que tinhão ab:;olvido o réo. Foi ouvida COll) grande applauso
os arrastavão a uma vota\)ão contraria ao'seu pensar. Que Qsta opiniãO. Francisco Maximiano, segunda vez.-processado
cidadão bem educado não teme ser insultado na presença pelo mesmo delicto, os juizes do almirantado'responsaveis, sem
de uma 'assembléa numerosa(' .')1 Quem não respeitaria o estar feita nem publicada a lei da responsabilidade dos magistrados. E' necessario comtudo confessar que os aC.1demLCos
er~o homens de saber e boa moral.
(') Quando Bonaparte segunda vez entrou por Hespanha
(') Bem se pMe applicar o dilo do chanceller da Suecia a seu obrigou 30.000 chefes de familias da população de Madrid a
illho: cc Vidi, fili mi, quam parva sallientia regitur mundus. » prestar juramento de coração. e sem restricQÕes externas, em
(oo) üavião duas capalazias de assalariados que ganhavão em favor de seu irmão José. e que os padres ensina não na cadeira
cada sessão das cOrtes 480 réis, o que era bem notorio em Lis- e no confessionario, e os liUeratos em suas obras e esCriptos, a
boa. Estavão debaixo das vistas de um capitão. da galaria, utiliJade da nova drna tia e regeneração annu,?ciada. P~rém
bem conhecido em Portugal, e susurravão conforme o aceno de em breve tempo os hespanhoes conhecerão a nulhdade do Juraum deputado. Quando em Fevereiro de 1823 a opinião publica mento. e se sublevárão contra o novo governo e seus ageates.
se \'oltou contra o coogresso, o com mandante da galeria não Exclamava um dos philosophistas de Lisboa: Seja o juramento
achava quem quizesse ganhar o salario, e por isso convidava sem restricções i porém é de crêr que todos se obrigarião temos criados que acompanhavão os deputados.
porariamente, porqlle Q juramento perpetuo era contraditorio
(, .. ) Em 14 de Outubro de t8!l~ um academico muito respei- ao -principio proclamado da soberania do povo, e poder reco:
tavel. e membro da commissão de justiça criminal. e tando nhecido de mudar o seu governo quando lhe pa.recesse converóra do salão das cõrtes, disse que, examinando todos os docu- niente.
I
mentos relativos ao chefe da expedição do Rio de Janeiro, ti(.') E ta commissão engenhosa engros-ou o numero dos proniu julgado que não era criminoso. nem responsaveis os vo- selytos, porém nunca dlstribuio um ~ó pre~io. Alguns fizer.ão
gaes do conselho do almirantado, e que sustentaria esta opinião seus requerimentos, alel~ando serviços fel tos em favor da
apezar das vozes tumultuarias das tropas demagogicas posta- consLituição, e.a decisão roi um decreto que creava uma nova
das nas galarias. Porém, entrando este academico para o re- orq.em de benemeritos ou projecto, que por fim se regeitou.
cinto do congresso. e começando a fallar titubeou em seus dis(" '") Por varia~ vezes um orador muito appla,udido da plebe
cursos, e opinoú que o commandante expedicionario devia ameaçou que enViaria cães de Ula contra os bra lilenseS'. Em 23
solIrer novo processo peto crime que commettôra desde Per- de Aaosto de 18'22 outro indicou em tom poetico que os depunambu_co até o Rio de Janeiro, opinião que muito agradou aos tados °do Brasil qevião sahit' para róra do congresso.
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Selembro, acompanhada de uma falIa (") ameaçildora, monarahia representativa, rematando em uma(*) óligarfeita pelo orador da depulaçi"lo, que fora em lriumpho, e chia, enc6berta debaixo do manto real, ou ficando
composla pela maiol' pal'le dos obreiros dd nova archi- talvez (") sem governo algum("··). O Brasil lelIj por éootelUl'a, dando um testemunho da inconslancia das gran- ~equencia o mais clal'o, e inconteslavel dh'cito de sal, dezas bumanas, se apresentou c.om anciedade em o salão var-ôe da empresas da regeneração monstruosa, e desdas côrtes em o i' de O'utubró par.a aceitar, e jUl'ar o lruição, quc tlmeaça a l'uina da religião, da moral e dispacto. no qual não fora ouvido, e que o des~java de toda solução de lodo corpo politico.
a soberania! O soberano não se all'eve a tocar a arca
« Pórle \ll'esumil'-~e, que no principio os regeneradores
'santa d'alliança, segundo a fl'ase consLilucional do orador tivessem em suas vi,las reformas moderadas, o bem dos
da deputação, e sem reslricção alguma, aceita, sancciuna, cidadãos, que pretendessem' estabelecer ullla liberdade
6 jura nm codigo, que o despoja de toda real autoridade, politica, e civil, bem regulada, c mantida com as luzes da
, e o constitue na immediala dependencia do conselho de philosopbia, um govcrno monal'chico represenlalivo, tendo
Eslaao, proposto em li la trlplice pelas côrles. Abdica a o imperante hem livre, e deôembaraçada toda a acção adsoberania para conservar a corôa; e ouve nesse mesmo minislrativa; que a lei fosse um resultado da deliberação,
dia um discurso do presidenle em tom oracular, assegu· e sabedol'ia dos representanles da naçãe, sendo discutida
rando-Ihe com opiadas expressõe&, que com essa abdi· em assemIJléa de pessoas as mais distinotas pelo seu nascação volunlaria (ficticiamente) mantem a verdadeira dig- cimento, talentos, eserviços, appt'ovadaesanccionada pelo
niclade do tbrono, regenerll a monal'chia, salvando-a da monarcha, como parle do poder legislativo; pOI'ém espimina, e que renunoiando o direilo de todo o poder, se ritos impacientes sem aproveilar-se da opinião publica,
torna de raclo('~ mais absoluto. O !lomem, muilas vezes que os favorece, precipilão a nação em hOrJ'iveis convuloUra forçado pelo impe~io das circumstancias, sendo-lhe ções. espalhão por Ioda 11 parle! germens de desorganipermissiveis alguns actos para salvar a propria vida,
sação,· e desordem, dilTuudem terror por loda a Europa
« Nem se deve presumir, que homens de senso, e moral, com seus principios de direito publico universal. Um
voluntariamenle sacrificassem a libertlade da patria, e su- partido revolucionario influe em loda assembléa com suas
geitassem seus constituinles aos feITOS, e aniquilação macitinações, o omprehende fabl'icar com machiaveJlica
polilica, subscrevendo um pacto social, em que são des- poliLica, um edHicio lodo no"o, ou á maneira dos gigantes,
truidas todas as bases de igualdade, submellessem o pôr uni monte sobr!: outro para chegar ao céo, sem adBrasil, cem vezes maior do que Portugal, a ser despre- vertir, que a justiça Divina os póde castigar com seus
sivel satelíte de um corpo, que cedo, ou tarde, será ar- raios. Melapolilicos concebem ter o Brasil unido e subruinado pelo choque do planeta mais vi'lioho. Quem se jugado com pomposos dlscUI'SOS, vãos olTel'ecimentos, ·e
persuadirá, que os representanles de um po"o vigoroso não inlereases reaea, justiça, mutua conveniencia, unioos
nos primeiros annos de sua crescente prosperidade, con- ·Iaço~, que po~i~o manle!, a proclamada união; e ~om feviessem incorporar-se ao. pO,bre Portugal, que com fé pu- bl·ICltante ú.ehl'lo recuaao, que este v~sto Impel'lo duas
nila ~nvia legiôes revoluciunarias para faz~r( ') guerra ag- vezes alluml.ado em cada anno. pelo rei dos aslros, tenha'
gresslva, e assoladora em uma das prOVIDClaS, que pri- d.enlro ele SI o -sol ~a mona~ohln. LegtsladOl'es n~elaphy
meiro combateu com perda de alguns cidl1dãos, em favor SICOS, que preteR(lem orgamsar um govel'no popolar sem
da belleza conslilucional. tão inculcada pelos agenles dos a base da vil:LUde no m,eio de uma nação, costumada por
regeneradores? Portu&al decreta o abandono de l\lonle- sete sccuJos a monal'chla, em um eslado hg~do com o sy~
vidéo, ficando o reino Irmão sujeito a ser invadido pelos lema de ~~da.a Europa, ~ que conserva s~~ mde,pendenCl8
Eslados Iimitrophes. Portugal fomenta dissenções intes- pelo eqUlhlJfJo estab~lecldo. Syslema v,lslonarlo de gotinas no seio do seu associado. POI'tugal, tocando a trom~ vorno, e se!U connexao entre os. seus dllTerenles corpos.
bela demoeràlica. adopta um systema(· ..·) tyrannico, se- Gove~no ~Ixto sem peso r~~ulad.o~ da ba\la!lça do Est~do:
gundo o pensar do politico, e philosopho grego, As for- palaclo edIficado sobre areia mov~diça; e factl a destrulr..se
tunas niveladas, a no~reza aviltada, o clero despojado de por qualquer venlo, segundo o dll? de Eterna Sabe~o.ria :
suas rendas, patrimomo dos pobres, (\S regulares privados mouar~ha sem· base, e sem garantia. A realeza sUJeJt~ a
ílas propriedades adqueridas pelos seus trabalhos, e doa- ser, exllDcla e,m uma ho~a, por um de~relo do corp? legls- ,
ção dos bell1feildres, las virgens consagradas a Deas ha- laLIVo, e obl'lgado o remante a asslgnar o l'escnplo da
bililadas para deixar seus claustros, tudo annuncia ' uma sua ruina, e abolição. Parece, qne i'ebentára cm Lisboa
rcvôluçào na mÕlõal ~Iinblíca. Porlugal sancciona ionova- uma ~ergonteit("") dQ jacobinismo.
ções immoderadas. A nola presenlada enlre os docu~
Não inlenta marear o caractcr morál de pessoas vivas
mentos appensos ao parccer da cO~lllissã!J diplomalica nem olfendel' com injlllias pessoaes algnm dos "roclama~
em 10 de Setembro de·1822 bem indIca, que oos annaes dores dil liberdade polilica de Portngal, e só pretende
d~s ni~ções se pr.e~a~·ava uma ~Ilgi~a para ser egcrip~a a· mostra]', que suas ?piniões não eslào em consonancia
11IslOl'la dos reglcldlOs, ou exlmcçao de duas dynasl1as, com as do'ahaixo-ll. slgnado. l\epro....u Osyslema de fazer
com que ameaç'l a lnglalerra, se esla não reconhecesse a leis sem as confol'mar aos costumes, habilos, e maneira
nova ordem das cousas, e podei' imperativo das côrle"
.
O minisll'o auloJ' d~ nola foi ·defendido pelos mais in- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - fluentes deputados, e socios do parlido anLi-bl'3silico.
Portugal viola o iurame!1lo que fizcra, de cslabelccer uma ad(")Piso«Desmat in pisccm_ mulicr formo;;" supernc.ll-Horat.
(") Diz um c criptor celebre que a França. depbis da sua
assembléa conslÍluint.e e cOllstituições de 91, 93 e 9&, só teve
quando Bonaparte foi nom~ado 10 consul em 13 de Oe(') Ei,.aqUl as poucas palavras que p'roferio Thouret. pre- governode
1799.
sidente da constituinle. em 3 de Sef,embro de 1791 a L4iz XVI, zembro
(''') Dizia Pitt sobre a revolução franCf>za: « Seus princiapresentan.:lo-Ihe a constituição frar.ceza: cc Senhor.-Os re- pios
são de~truidol'lls, suas acçoes subversivas; qualquer poP!"esentanttJs da naçijo vem o(fere~er a aceitaçãn de Vossa Maque chega a ter contacto com ella vai arrastada em seu
gestade o acto conslitucional, que consagra os direilos impres- tencia
vorlice. c se torna Lambem revolucionaria. Só pMe hav~r secrept\vels do povo francez, mantem a verdadeil'a dignidade do gurança
fugindo della, u.
., .
(hrono e regenera o governo do Imperio. »
(....) São 11'05 os caracteres do JacobIOl,mo. como escreve o
(") Tlllhã sido anullado· {) provimento dos of'ficiaes de nla- A. da administração dos negocios brilannicos no arligo-Fo- "rinha nomeados por el-rei em 24 de Junho de 182J, e mUllos reigil relat.-impresso em 1823. a When"it is elfecled bya miconselheiros e criados de Sua Magestadc•. sem culpa formada, Iitary defection; when-it rllslrains an c...nsequentelyenrjandeportados 20 legua~ para fóra da côrte de Lisboa. O;tracismo gers the pereon onhe king. an~ his family. and when-il operap(~or que o de Atnenas I . - tes_ in a seyslen of irrchgion. and spoliation of lhe church. »
.. (... ) A justi~a divina, a despeito dos sophismas dns pal- São tres os c.lracterislicos signaes de uma re\'flluçào jacol)inica:
~Õ~ humana, tem vmganç!1s terri veis. Es!á accesa a guerra 10 quando é elfccluaja por uma rebellião militar; 20 quando
CIVil em Pürtugal. (C Sacrus Jacu!alus arca?~Terruit urbem. » restringe, e consequeutem..ente põe em perigo a pessoa do rei e
Hornc. lJ, I, od, 2,'
slla fnm:lia; 30 quando oura com um syslema de irfeligião e
(....) Democracia é lyrannia.-Arist. pol. L: V, cap. 10.
expoliação da igreja.
(I
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de pem;ar dos povos, para os quaes é feita a legislação: Chr-isto, qúe por gránde felicidade ,professa, ensina não
condemna o projer.to de regene,rar, o Grasil com rescriptos só a obedecer ás potestades superiores, como honrar os
. arbitrados, e-;baionetas, e m;lndar como Carias XI{ de reis. - Honorificate Regem - escrevia o apostolo das
Suessia, sua bota para o governal'. Diz com o ol'ndor, C genle~. O respeilo aos imperantes. e autol'idades conspbilosopho rOlllano - Neminp.m lwminrl, guare ,·ira.~ci tituidas-não só é ordenado pela religião, 001110 a primeira
nemo mihi pOlerit, nisi gui de se valuerit confiten - As lei dos codigos de torlas as nações. A reverencia a maímpolilicas tilcarias dos pLJilosophos regeneradore;; não gestade dos principes, muito concoJ'l're púa a liberdade,
poderião ser I'eduzidas á pratica ~rn um elerno elJaos, bem l'tgulada, para a hoa ordem' social, da- qual depende
Observador das deliberações lia soberania popular exis- a felicidade das humana~ sociedades, Nas moual'chias retente na parcialidade pl'eponderante, como aconteceu em presentativas, c bem organisadas, a l'ea[eza é venerada.
Grecia, Roma, e Fmnça, desconOava, que no fim da obra Apesar de toda a liberdade nos debates do parlamento
se .não entenderião os cOllstrucLOl'es da nova tOl'l:e. de inglez, o monarcha é:: primeiro cidaàão. c' go?,a toda a
Babel, ou que com grande des'lontentamento, e mina do~ responsabilirlade no meio de uma nação livre. Assim praseus constituintes, a assembléa constituinte se metamor- tica o põvo mais activo, e moral, do mundo civilisado, e
phoseariarJ em convenção nacional. Confessa com tudo o por isso é mantida em Inglaterra a ordem publica. j.:m
,abaixo-assignado em ob~equio da verdade, e honra da toda a pa"te não só é acreditado o goverllo inglez, como
justiça, que no-congresso de Lisboa se achavão alguns ci- el~iado o caracter da nação, Com as riquezas, que-afluem'
dadãos distinclos, e respeita veis pelos seus talentos, e lu- para o grande emporio do mundo commercial, a Provizes, alguns procuradores de provincia recommendaveis por dencia recômpensa as virtudes moraes dos ingle~es ressuas v1rtudes mornes, e polHicas, que em seus corações peiladores, e amantes do seu governo. No amor, e opilamentavão os males publicos, sentimentos, que se lião nião dos povos, tem o imperia bl'itannico o seu -assento e
em seus semblantes taciturnos.
'
estabilidade.
« Ser'ia indesc~lpavel omissãq, se ~uardasse um crimi« Remal-'rl o abaixo-assignnao o seu pl'otesto, e reclanoso silencio a respeito das opiniões àos philosophos con- mação, declarando, que depois - da f<ttal experiencia da
~ ,quistlldores em UIlI seculo de luzes, que reprova a po- França, não é mais tempo de se(') allucinarem os holiliea das conquistasr o maior ultraje da natureza humana, mens com o optimismo politico, e governo perfeilo. Reem um seculo, ho qual tantos autores de economia politica publica universal, felicidade perfeita sobre a tenra, é
tem escripto, que as nações devem procurar enriquecer-se chimera, O homem só deve procurar sua felicidade na
com sua ioduslria, e não com os despojos dos vencidos, moral, nos sentimentos virtuosos, e por consequencia na
em um 8eculo. em que é tão evidentemente de~10nstrada obediencial!s leis, aos imperantes, e autoridades legitimaa prosperíllade do commercio, o augmento de rIqueza de mente constitui das. Emquanto se occupa com o reíno de
Inglaterra, depois da desmembração d'Amer~ca. Não pode entes metapl1isicos, com republicas platonicas, t utopia~,
o abaixo-assignado obstar com expressões IIlflamadas de para. intelligencias 'puras, em quanlo rlistrahidó das OCCU_palriotismo nos d~as :<2, e 23 de Maio de i8E2, que ~e pações uteis se entregar') a vans theorias, 0_ tempo võa,
Lisboa fossem enViadas cruzadas para desuJaçao do Brasil, a sepultura se alJl'e diante de seus passos.
nem com as cilat;ões, e leitura lio DemosU!enes. i~glez, o
sublime Burke, e reflexões moraas de Fllanglel:J, conseguir, que- a Balda se não tOl'Dass~ em uma al'~a de gladiadores, sendo entregue ao gen~o da destrUIção, e da. expressões contra os principes dá Europa; e dissi! um orador
I;Ilorte, aos furores do anJ'o extermmadOl': poré,lO cumpre muito popular que desejava ir" a Verona com uma cGmpanhia de soldados. '.
ao ubaixo-assignado dedal'8r aos seus ~ompat~lOtas ~ men Os deUl~gogQS e revol;)cionarios promettem ao povos
tllOdo reprovado, e, frauduleuto de mUltas de1Jberaçoes do a liberdade e os bens da idade de ouro dtl Saturno, púrém to. congresso de Liliboa, e POI' isso uullas e sem ~rrClto - mando para si e seus amigos toda autoJl'idade publica, li multidão
Tram, et dolu.ç nemini patroCi7w,,·i,debent. - Cons!d~ra ~eL' i1ludida geme e morre nas facÇões e na miseria.
Toda questão sobre governo se reduz aos seguintes ternJOs:
a mais rigorosa olJl'igaçflo de mamfestar, q~e aSSlsl1~ VIOlentado ás discussões ,daquella aS,semblea denomlO,ada se é mais conveniente que as leis, as quaes deve obedecer todo
cidadão sejão feitas por um só, ou que muito concurrão para
constituinte, que a lei natuI'al o obrigou a lemporariSar, suã discussão, como acontece em os governos repre~entativos.
ato que podesse salv81'-se das lavare,das, que am;eaçavão Os dous famosos ,politicos da antigllidade. Ctcero e Tactito, 1'esua existencia no furor'. de uma revoJuçüo. É aXIOma de sólvem o problema em favor do gover!1 mixto.. boje represendireito :.- lu/'e hoc evenit, 1tl quisquis qlJ"od ob tutelam tativo. cc Statuo es,e optime consli.tutam rempublicam, qure
sui corpol'is- fecerit, iure fecisse e:rislimetw·.
extribus gentlribus, rega Ii. opt.m,), et populari sil modic, con,
,fusa. » Cieér. Traym.
« Ueclamanrlo o.aUaixo-assignado a sua asslgnatura ID(C Cunetas nationes, el llrhe~ populus, priores, aut singuli
volntul'ia, e coac:ta, outro sim protesta, e declara não ter regunt, Delecta ex his, et constituta reipublice fórma laudari
proferido uma só-palavra (allesla o dial'io du.s çÔI'les) con· facilins. quam evenire, aut si evcnis, haud diuturoa eSse po,t~a o decoro da serenissima, e real família de Bragança, test.» ,Tacit. L. [v.
.
nem votado contra os seus direilo~, propugnando em favor
(") A nota que documentava o parecCI' dI! com missão diploda rainha("), a sonhora D. Carlota, com aquella mesma matica, apresentada em 10 de Setembro de .18~, c copiada em
imparcialidade, c alllor d,l verdade, com que advogou todos 'os periodicos d.., Lisbua e naÇÕes estrangeiras, e que sersobre os interes~s, e direitos de todos 'OS cid_,Hlãos, sem vio de fundamento ás í'cf1exües de muitos politicos, bem .se
pMe ch,lmar uma vã theoria. Foi dirigida pelo ministl'O dos
poder sei" ar.clIsado de partidista, porque nada tinha par- negocios estrangeiros de Portugal a9 encarregado em Londres,
ticipado do a.nligo regimcm. Assim praticou inalleruvel- Eis-aqui parte da me-ma nota ou iostrucção ao ministro por_
mente sem temer sei' tuado de scrvilismo; de que Cl'ão tuguez plH'ante S, M, Br:tanOlC3 :
nolados os que se propllnhão a pugnar pelas pessolls ele I . « C~mprirá q'!e V. S, faça senti,r a e>sfl'govel'uo, nã_o omitgranàe jCI'archia. Nem tambem enunciou ullla só propo- tllldo lazer en.trar nessas ,me mas vlslas a massa da naça<?, qoe
sição· que orrendesse("') a realeza ou desacatasse a ma. 1~ consl!q~cnCla neces-anll deste abandono da noss~ antlga atlIada sera f"rmar- e entre os dous. povos da penlnsulJ uma
gestade dos soberanos da Europa. A rellC;lao do Je~us uni~o, que, não podendo ler firmeza senão pela fusão de ambas
em uma só nação, debaixo de uma só constituição e um go:
vero'), resultara inevitavelmentc mallngrarpm-se IOdos os esforços e todos o sacrificios dos seculos'-passadns, feill' com o
(') Um campeão da demoCl'acia requereu em 10 de Feve- unico fim de se evitar aquell.1 união, que tornando esla peninreiro de 1823 a creação de um directo rio.
'.
sula em um só E.,fado, não póde deixar de abalar o equilibno
(") Em f> de Dezembro de 18~2 foi o primeiro deputado do resto da Europa, ao que accrésce que oão podenpu verifique declarou o.seu vl>to,em favor da rainha, isto é, que se lião car-se eslll pllenorneno politico. sem prOCeder a abolição de
imprimissem os documentos, nem fosse obrigada a sahir do seu uma ,ias dInastias reinantes, e talvez amba , pl\ra ce<;\er o.lu.paço de Queluz, Foi escripta no diario a primeira parté da gar a um novo governo; pOI ventura r:onduzil'á este falai desdeclaração e não a ~egunda. A indiC'ação ,lo Sr, Acursio d.!J.s Ne-I fechu a tomarem os dous congressos o partirlo de que a historia
.ves foi no mesmo sentido e apresentdda poucos dias ao depois. oos otl'erece mdis de um exempl0, de se ir chamaI' para'chefc
(-") Campl'e fazer c;ta e.)nlissão, porque iJouvtlrão sarcas~icas ,do poJeI' executivo personageo de alguma das dyoa Lias da
"
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Copia de uma carta, que de Londres escreveu para França
o mesmo D. Marcos Antonio de Souza a um brasiliense
muito interessado na causa dfJ Brasil.

ta\'ão a lei? Dai' a vida pela patria; porém tão penive
sacrificio nada aprol"eilaria, pem se podia verificar a condicção, que requeria o orador, e polilico de lIoma no seu'
livro de Officios - Pro qua quis dubitabit oppetere, si ei
pro (murus sit. - Não ficavam os ligados a um pacto por
sua natureza irrito, e coutra o qual a lei em casos idenlicos marca o remedio do protesto, o qual com elfeito
presentamos em 11 de Setembro por uma indicacão. Elfec·
tuado este meio legal, temos salvado o direito aos nossos
constituintes, e a nossa llOnra responsabilisada aos
nossos compatriotas, Apezar de ter cumprido tudo, que
eSlava da nossa parte, grandes cuidados nos inquietavão
no centro de uma corte revolucionaria, e '1ue surdamente nos fazia guerra cruel.
lt Tal era a nossa inquietação, quando se divulga em
Lisboa qu~ o herdeiro tia coroa se oppunha ás metaphysicas dos philosophadores de Lisboa; e tomava as medidas mais energicas para salvar-se dos perigos, que o
ameaça vão, e restabelecer um governo tutelar, a despeito
da;; conspirar;ões envolvidas debaixo de promessas Iisongeiras de liberdade: e que por condesscnder com o enthusiasmo dos povos da provincia dc S. Paulo. e outras
aceitaria o titulo de Imperador; titulo dado por todos os
escriptores !la tresentos annos ao que imperasse no Brasil;
titulo com que fora saúdado o SI', D. João VI, quando desembarcou para a cidade da Bahia em 23 de Janeiro de
i808, litülo, que muito contribuia para -restabelec,er a
paz, e tranquillidade do Brasil, agitado pelos faccioso~,
enviados de porlugal. Esta noticia nos servio de grande
consolação,
'
I
\. Só resta, meu SI'. , que o Supremo Regedor dos 1mperios abençoe a obra comec;ada para vermos realisado o
quinto imperio do mundo, preconisado pelo immortal
Vieira('), a patria salva dos horrores da anarchia, cons-

(t I\Im. Sr. F. Em vesperas de retirar-me para o Imperio do Brasil, e côrte do Rio de Janeiro, cumpre-mê escrever a V. S, em reconnecimenloda eslimabilidlssimllcarta
recebida em Janeiro de 1822. Tenho deixado as cortes
de tisboa por dimisslio muitas vezes pedida. e alcançada
em 5 de Fevereiro deste anno, Com t'lfeito o meu estado
phisico me nilO permiUin mais presenl'iar o peripatetismo
democrati!:o, sendo uma das ullimas sessões, a que assisti,
a 5 de Dezembro, na qual decalrei'o meu voto em favor
da rainha a senhora D. Carlota, que duvidou subscrever
o novo codigo, ou por escruplllos de consciencia, ou por
temer a infelil sorte da irmã d~ José H,
\1 Desde que os agentes da regeneração de Portugal espalhárão na Bahia substancias combusliveis, !'Jesde tO de
Fevereiro de 182i, em que os espiritos agitados com a
magica liberdade levantárão grilos tumultuosos em favor
de um syslema, que não conhecião. desde que faisca o
lume da explosão revolacionaria, tive presentimentos de
mão agouro, e em i3 de Fevereiro duvidei em presença
d~ toda, a,íunta provisori a, assignar o juramento, que de
mIm eXlglao seus mem.bros, aos quaes depois de oppor as
mais bem fundarias objecções sobre a legitimidade de governo proclamado, declarei não podei' resistir á força publica que linhão á sua disposição, e por isso obedecia. Nomeado depu lado mu!tas vezes ,repeti, que fazendo o
exame ma.ls ~eOexo nao d.elicobrla os laços, porque a Portugal ficana ligado o BraSil, que por lâannos em si linha
a soberania. Propuz impel'linenles duvidas para .não embar~ar, esperan!!.o qu_e o tempo ensinasse, cOJOo se formaTla urna UOlao tao apregoada com- iaualdade de direitos. Depois de chegar á Lisboa, em
e 22 de Marco
de 1.822, escrevi A junta do go,·erno, e senado da cidade
da Bahia, solicitando esclarecimentos sobl'e objectos de
( ) O padre Antonio Vieira, não só preconisa o quinto ImIão grande monta, llespondem todas as autoridades,
depois de consultar as pessoas mais intellieaen les e aman{es perio, senão que diz, quando foi accu'Sado no santo oflicio de
,
Coimbra, o seguinle :
d-o "Bem publico, que'o BraSil devia conserVar sua cathe« Até aqui o assumpto em geral, o qual de nenhum modo é
goria de reino, ser governado pelo.herdeil'O da coroa. o invento meu, senão promessa, esperança, exposição de mUItos
m·ais interessado na conservação da integridade de uma santos antigos e modernos commentadores das escripturas, e
tão vasta monarchm, [slo mesmo propl,lzemos. ao con- de muitas pessoas de espírito prophetico, geralmente appro·
gresso, COIIIO vonlade gen,1 das ptovincias do Brasil ou vado e rec(,bido, de que darei sómente aqui os nomes: S. Jusda maioria d-a naç~o, Nada é atlendido apezar da sole:nne tino. S. Gau1encio, S. João Chrysostomo, S, Hyllario, Tertur
i9 d
Iiano. Beda; S. Leão, papa, Lactanciu, Firmiano, S, [reneu,
promessa cita em
e Dezembro de 1.821 em resposta Osorio, Ubertino, Cl:llio Panonio. Herculano, Pedro Bollengero,
da indicação d~ um depu lado da Bahia, resposta, .rela Serafino de Dermo, Genebrardo, Pedro Galatino, Quirino, Saqual assegurárao os preponderantes do congresso, que Jazar Sl:lber-Lego, Arias Montano, Dandali, Joaquim Abbade,
tudo seria dado ao Brasil para seu bom .l'eginiem, e re. as Sybillas, S. I\letborlio, Phophilo Eremita. S. Malaquias,
presentação politica, Mas, decretada a remessa de tropas, S. Francisco de Paula, Saota Brigída, Ml:ltild~s, S. tsidoro,
p.lra a Bahia, em 22 de Maio de i822, apezer de toda a S. FI'.. Gil, o beato Amad~u, S, An~elo Mar~yr, o ~rmão Alonso,
nossa opposição contra a guerra "ivil aggress'va for'"o Rod.rlgues" da companhia (são. 36), e OUtlOS mUitos, todos ca,
d
la
't'
d
I~
d
1,'
a thollcos, piOS e, excepto o ultimo, todos doutos. E porque os
appal ~C~ll o a e uns ~I Igos o p ,ano e conqUlsl~, ou sobreditos autores quando faUão no Imperador, que dizem ba
moslrarao os pretend.ldos denommadores, ser herl'Jes de Deos de dar á sua i!!reja para as exccuções temporaes destll
suas bases, emp~eg~ndo sousticos argumentos para sus- espiritual conquis,ta. J'ão declarão absolutamente que pessoa
t~ntar a c~ntradlCçao dos. estabelecidos principios, e por em par~icular baJ~ de ser (posto que ~igão muitas propriedaum declarao, que o BraSil devia seguir a sorle de Por- des e clrcumst!1nclas que se póde conJecturar), accrescentava
lugal. Erão empregados contra os deputados brasilienses eu ou_ pretend!a accrescentar o argumento ~.era~ de to~os os
sofismas os mais terriveis a lôaica de baion tas A s 1- autore~ sobredltos, a accomJ?od,ação e expllcaçao particular
" d
' .'
e.
e '. s o do relDo pai a quem Deos tinha guardado aquella em preza e
da d o~_ el?agog?s ,asslsllão nas galenas, applaudmdo a~ Imperio, interpretando em honra da nossa nação que seria rei
sancçoes lDl~en,dlUrla~, e ameaçando os deputados: e ate portuguez e do reino de Portugal. fundado este pensamenio
houve denunCia ao IDtendente geral da policia, que se principalmente nas palavras que Jesus-Cbristo disse a el-rei
tramava' uma conspiração contra os brasilenses. Alguns D. Ãllonso Henrique': « Volo in te et in Semine tuo [mperium
"
,
abandonárão o congresso, Qutros protestArão. que não Mihi stabelire.»
era espontanea a assigllatura da constituição, discutida
,~A este fim (o q~e .!UUltO se de~e notar) d~termlDava secom tenebrosos-artificios da demagogia de Danton
gUlr e suppOr duas O~lDlOes necessal'l8S ao dl~o Intento, ambas
.
"
.
commummente recebidas dos tbeologos: a pl'lmelra que o lmu Q.ue ~arlamos em tão espmbo~a cnse eutre home~s perio de Christo não sómente é espiritual, mas tambem tempodeposltarlOs de toda a força physlCa e moral, e que' dl- ral; a sepnda que os príncipes tempora.'s são vigarios de
Cbristo no temporal cada um em respeito deseus vassallos, sendo
este titulo ainda mais proprio no principe que o fosse de todo
Eu-ropa, que, despokndo p~r este modo os interesses da pe- o' myndo, em s~bmissão das quaes duas opi~iões applicRndo o
ninsula, trouxesse em seu apoio uma força etTectiva, com que sobrcdito Impel'lo a um de cendente de el-rel D. Arr,'n~o Henprovavelmente não teri~o com tudo os soberanos, apezar da riques, se venba a cumprir e verific,lI' inteira~enl~ lH'lIe toda
ilUa boa-fé' e dos seus ajustes em Laibac, excluindo=se de nos a propriedade das palavras e prOnll'o'M$ de Chl'l!tto, pOIS no tal
uni~ á ~rã-Bretanba, obrigando-nos a unirmo-nos com S"lUS príncipe estapdecia Christo um [mpe: i'1 de um descendente ao
anltgos l'lvaes de um e outro bemisph.erio, são incalcuJaveis as mesmo rei D. AtTonso. que é toda a cnergia do « Mihi-e do in
vantagens que a America de Norte se apressará em tirar do te. el in Sernine tuo, »)
E não nos poderemos bem persuadir que cbgou a época do
partido europeu nos estados europeus. »)
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lituido um go\'erno pelo qual sejão lutelados os direitos dos
c!dadãos brasilienses, governo firmaQo sobre a justiça, e
boa fé, que é a base de. toda a poliLica. Tendo solfrido
gl'avissimos incommodos nesta nova ordem de r.ousas,
pretendo esconder-me em um reliro, onde 11110 só amiudarei minhas orações ao Todo Poderoso pela p,!cificação
das desordens publicas, e felicidade do Impel'io do Bresil,
como aceitarei de bom grado todàs as determinações de
V. S., a quel;n Deus guarde muitos annos. Lisboa 29 de
.Março de 1823.
« De V. S. venerador e servo. - )Jarcos AlHonio de
Souza. ))

o juramento li constltuiç.'io politica da monarchia, a que era
obrigada na conformidade da lei. Sua Mageslacte, ouvindo o
conselb'l de Esta.do. ordenou que os mimstros tomassem as
medidas convenientes para a exaczta observan~ia da mesma lei.
Como, porém. a rainha represenLásse que no rigor da presente
estação, segunEio o estado actual da sua saude, não podia emprehender a jornada para fóra do reino sem que a sua vida
corresse perigo, Sua Magestade, tendu ouvidu o parecer dos
medicos, que dec:arão ser bem fundado este receio. mandou
que se deferisse o cumprimento. da lei na parte que diz respeito
a sahir do territorio portuguez. emquanto durar a impossibilidade de assim se cumprir.
cc Todo o processo deste negocio consta do incluso r<,latorio,
que Sua :\lagestaJe manda temetLer ao soberano (ongresso para
Eeu inteiro conhecimento.
{( Deos guarde a V. Ex. P~lacio da Bem posta, 4 de Dezembro
A RAINHA D. CARLOTA, POR NÃO JURAR A CONSTITUIÇ~O, E'
de 18'l2.-':Felippe Ferreira de Araujo e Castro.-Sr. João BapDESTERRADA PARA A QUINTA DO RA~IALHÃO
tista Filgueiras. »)

I

,

A rainba D. Carlota Joaquina de Bourbon, nàO
quiz jurar a constituição, e por esta causa não só
foi ameaçada em sua existencia, como desacatada
em sua dignidade de rainha(*). José da Silv1j Carvalho, ministro d'o reino foi o causador de tudü isso.
O synedrio immediatamente decretou a depot'tação
da rai.nha, e apesar dos prados da humanidade, e
das inl'ormaçães dos medicas e da jnclemencia da
estação invel'llosa, a sanha dos ministt,os a. nada attendeu, 'c com estranho alari do gritão que a cr!fcifiquem.
Alguns conselheiros, menos arrebatados, nào
achando culpa na recusa da rainha, por não haver
explicita diterminaçã.) na constituição promulgada,
são de parecer que o con~resso inlerpetl'e ti lei;
mas como isso era longo, e fastidioso. e havia Ul'gencia de que Sua Mage,;lade sahisse de Portugal, no
dia 4 de Dezembro de i822, impreterivelmente" e
sem mais consideração alguma, como disse o ministro da justiça, apesar dos incommodos que ella
padecia, foi desterrada para a Quinta do Ramalhão.
O leitot, verá pelas peças ofliciacs, que aqui transcrevo, o que se passou com essa senhora até a. sua
chegada á dita Quinta. _
Documentos relativos ao jurumentó da constituição.

« 111m. e Exm. Sr.-EI-rei manda participar ás côrtes extraordinarias da nação que, havendo recusado a rainha prestar

sobre a deliberaÇãO negati"Ja da Rainha Fidelissima á prestação dO' ju ramento á constituição politica da monarch:a portu gueza, desde'3 de Novembro até
4 de Outubro de 1822, inclusive.

Relatario

« Conslando a el-rei qué no dia 3 de Novembro, mar-.
cado pela lei para o solemne juré!mento dús funccionarios publicos, e possuidores dos bens naeionaes, antigamente denominados da rorõa, a rainha havia recusado dar
procuração; e eSlando já proximo de findar o prazo de
um mez concedido na mesma lei; julgando Sua ~Iagestade
que devia ii sua augusta e,;posa a communicação do que
deteqninava a lei, para que por falta de r.onhecimento
della, não inccrres'e n~l slla sanc.:ão, orrlenou que tres
dos seus ministros, no dia 22'-de Novembro, lhe fossem participar aquella disposição.
( Foi assim executado pelos ministros, mediante a nota
verbal, á qual contestou a rainlta, dizendo que não jurava, porque uma vez havia di-lo que não; que bem conhecia a lei, e a tudo estaVa disposta, considerando el-rei
a necessidade em que e~ta"a o governo, de aPl'licar á
rainha, a positiva e terminante ~lJl!ção da lei, e desejando conciliai' a exacta ohservnncia. della, com o décoro, e considerações devid~ls á pessoa de sua augusta
esposa, m;indou ouvir O conselho d'Estado.
lI'E porque sl'gundo o teor da lei, recusando a rainha '
jurar, devia p.eNler os direitos inherentes a quaiidade de
cidadão, e sahir illlllleditamente do terrilorio portuguez,
o que linha de verificar-se no dia 4 de Oezembro porqne
no dia'13 expirava o prazo assignadu pela I 'i, cUIll!,ria
que a ,'ainlla dedarassc ao pai~, onde ~e dirigia, par~l Ciue
el-rel, sel~ retardar ;~ ex(wlJ",:lo (\;~ 161, podesse pratIcar
as allenço~s, que ainda llte deVia, como sen augusto
esposo.
« Neste senlido se escl'eveu 'í rainhn -a carta a quo
.
•,
....:
.
.;- " , ~
lesponl!eu, comll se \ê•. celllfic'1010 a lecn~açdo de pleslal' o Juramento e IndICando o porlo de C,ld/z ; ma-s ao
mesmo tempo, representando que o estado de sua saude
lhe não pennillia empreheOller a jornafla, sem correr
periao de vida
"',
u Sobre a primeim I] seguDlla respo ta da rainha, opinou li maioria do cOHselho dOEstado. na pre ença de Sua
~Iagestade, que lião era claro o seulid .. tia lei, nem eila
podia sel' lIpplicada senão pelo POdC4 judiciario; e que
cm amoos esles ponto' deveria recorrer-se ás cônes.
u Porém como não era duvidoso que a rainha, por er
chamada II presidir á regencia, no caso do arl. 149 da
constituição, e pela qualidade de possu'llora de uells na.cionaes, era obttigario a jurar; e por oulra pariu não se
tl'alava da aplic;lçãootla jura ao facto illicilO. ma sim das
r.onsequencl<\s natul'al~S do acto livre de não adht'rir a
rainlwao paclo social, entendeu o governo dlJ\er pro'eguir no cumprimento pa lei, móntlalldo procedei' a todos
os 'preparativo lIecessilrios para a sahida da rainha por
via de mal'. logo que terminassp. o pra"o da lei.
u Entretanto não sendo licito de allrnder á rl'preSell-

I
quinto Imperio, e que se verificou no Sr. D. Pedro de Alcan..
tara, descl'ndente de O. Alfonso Henriqu.'s, e acclamado Imperador do Bra;il em 12 de Outubro de 1822. Para assim ous persuadirn.os .concorre .lambem. mUil? o que .deixou escripto
S. TheotoOlo, 1° pnur de Santa <..;ruz (le COimbra. em'1150,
que depois de prognosticaI; q1lC If nossa rainha a Srll. D. Maria I havia passar a equinocial, e que-então haveria um caso
estranho. diz na quadra 2:1:
. 1 -.
I'
cc U
_m. SIWP e~ I.egen e,
Pnnclpe herdeiro,
O senhor será
De um Imperio inteiro. »

o Sr. D. João VI. ainlla ql1e tive"se na'quelle tempo o titulo
de Príncipe Regente. não era um iimples regente, porque elle
governava como se rei jll fosse. No Sr. D. Pedro de Alcantara,
porém. se verificou 0 - imples regente-porque quando o seu
augu -Lo pai se retirou para Portugal o nomeou regente do Brasil. marcando-Ihe os negocios que por si decidiria e os que reservava ;\ sua deliberação.
Foi ímpios regente. principe herdeiro; mas passou a ser
Imperador. protector e purpetuo defensor do hllperio inteiro
do Bra>il desde 12 tle Ouwbro de 1822, e será por dilatados
annos. que Deos lhe conceda. cumo havemo mister.
(De ~tm cul"ioso.)
(") Foi este successo que muito conCOfl'eu para o assassinato
jurídico de Racticlifc r.o Riu de Janeiro (Vide o « Brnsil His-'
IOrico ~ ,.

-"
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lação do immin~nle perigo de vida, com que a rainha allegava, se fosse obrigada a fazor a jornada, no rigor da
presente estação, julgou o governo conforme o direilo, 011\'ir o parecer dos facuhalivos, como arbitras legaes em
semelhante materia (portaria n. 13).
•
(I Como em uma conferencia de dez medicas, as~im effeclivos como honor'arios da real camllra, se accordasse,
que a rainha no seu actual estado de saude corria imminente perigo de vida se tenlasse viagem, ou jornada na
presente estação, tomava-se forçoso deferi!' nesta párle a
execuçüo da lei, pera ler seu cumprimento logo, que sem
eminente perigo, se pos a por a caminho por via de mar,
Oll por terra (documentos ns. 1li e i:J).
« Havendo pois hontem expirado o prazo da lei sem
que a rainha pl'estaase o devido juramento (:lecreto
II, 16), tem el-rei declarado por deCl'elo da data de hoje,
haver ella pel'dido todos os direilos civis e politicas, inherentes tania a qualidade de cidadão, como di~nidade de
rainHa; e que outro sim, deverá sahir' immeaiatamente
do lenilorio portuguez (decreto n 1),
(( Mas como pela acima referida allegar:ão dos facultaiivos era impossivel fazer elfet;tiva a immediata sahi!la,
sem immil1ente pel'igo de vida, houve por bem Sua MagesU\de sempre ddr nesta parte sómente a elecução da
lei, para tel' o seu cumprimento logo que cessa o menciemado perigb, como consta do 2"'decreto da mcsmal
data, Do que tudo mandou Sua Magestade se fizesse participacão ás córtes ordinarias,' com a copia dos respeclivas documentos,. para seu devido conhecimento. Palacio
da Bemposta em li de I}ezembl'u de 1822. - F'elippe Ferl'eil'H de Araujo e Castro, >l

Noln verbal á 'rainhÍl.
(( Senhol'a. - Éstando proximo a findar (l prazo marcado pela lei de 1.1 de Outubro proximo passado' ás pessoas obrigadas á jurar a coú.Stituição politica da monarchia, que el·rei jurou ~olelDlle~ente; não lendo Vossa
Maae Lade ainda presLado o seu Jlll'iIUlenLo como cumpria,
El-~ei nos manda á presença de Vossa l\I<lgeslade para fazermos sahel' rnur reSpeitosamente, a V, M, que no caso não
esperado de Vossa ~lilgesLade não queral' jurar,até Q dia-:~
de Dezl~1l1bro proximo. seguiute, como a lei delermina,
el·rei. e os seu~ mini.tros se achárão na dura necessidade
de pôr em ~XCC~y;-IO a re!'eri~a ,Iei,.que fa.z perder a ,qnalidade de ctdadao c salllr ImmeolIatamente do remo a
todoaquellp, que s~nllo obrigado a ~urar ã co.ns.tituição
polilica da monarcllla, recusar cumprir tão rellg:oso dever, Os ministros encarregados por SU.1 MagestHlle desta
. mensa"cm dcixão a suulillle cOU$ideração de Vossa Ma·
geslad~ calcular os incovenienLes. Ilue resultarião pal'a
Vossa ~Iageslade no casa de que Vossa I\tagestade reciJsasse cumprir cum t ia l't~ligiosll dever. Palacio de Queluz
22 de overnhro de 182~. -l-'elippe 1"elTeil a de Araujó e
Castro, ministro e secretario de Est,!do dos negocios do
reino, - Silvestre Pinlleiro Ferreira, minisLro e secretario
de ESlado dos negados estrangeiros. -Ignacio 'da CosLa
- Quinlel!a, Ininiblro e secl'elal'lo de Estado dos negocios
da llIal'inha. II

S. i\-1 , a ltainiJa Fillelissima disse em resposta:

Carta á rainha.
Senhora. - Tendo Vossa Magestade declarado fOrmalmente aos ministros de Estado, que não jurava a constítuição poliLica da momlrchia, não obs'lanle o conhecimenLo, que Linha da disposição da lei, de H de Outubro
do corrente IInno, e sua sagcção, e sendo o gOI'erno,obri'gado a fazei-a execuLar: manda el-rei declarar a ,"ossa
Magestade que terminando no dia 3 de Outubro proximo'
seguinte o espaéo marcado para a prcstação daquelle jl1ram~nto e recusando Vossa Mageslade até então cumprir
aquelle religioso dever, é' forçoso nesto caso sahir immediatamente do reino; e desejándo el-rei praticar com
Vossa Magestade Lodas as considerações devidas á augusta
pessoa de Vossa Magestade, cumpre que Vossa l\lagestadeindique o paiz estrangeiro, aonde se destina, para que
fazendo-se as convenientell disposições ahi lenha a sua
devida execução ·no dia li do refcrido mez impreterivelmente, Palacio- do Alfeile em 27 de Novembro de 18'22,
- Felippe Ferreira de Araujo e Cas~ro, minislro e secretario de Estado dos' negocios do reino, >l
(l

Mandou~e aprornptar li fragata Perola para a
conducção da rainha no mesmo dia 27 de ovembro,- e Sua M:lgestade respondeu á.carta que o minisLro lhe mandou nos termos segumtes :
II Hontem pelas lO horas da noite reoebi por mãos do
m:lrquez de 'yalladil a in!imaç-IO, ql\e Felippe FellTeira
IDO fez da partI! de el-rel, a que devo respondei' o seguinte: i o Que jii fiz minha solemne e f1?I'mal deelnl'aç.'io
de que não jurava: agora tOl'OO a I:acllfical-a. 2° Q~e
estou pl'ornpLa a e:tecular o que ol-rel me manda ilm 1'11'tude da lei; porém sou obrigada a. repl'es~nLar que eu
sou doenle COIIIO todos sabem, e alClda mais do que se
pensa. e é 'de direito natur'al,~ cunservação ,Ia vi~a. _
(f Estou bem cel'ta 'lue el-rel, nem u gov,erno, na~ hi/O
dll querer que ell vá moner por esse~ calUlIlhos, pOIS eslamas no rigor do inverno, e lião me atrevo a emprehender ii jornad,a, sem passal',a rOrÇ,1 dl}II11: e para mostrar
n todos que eu não entro ahsol!l!am!~nle em ,cousa nenhuma, estOI1 pl'oDlpLa pára I~(J retll'ar para, a mlOha qUlOta
do n:\Inalhão, com ns mlllhas dl~as filhas (as (Iunes
sem[JreJlão de seI' inseparaveis de rmm) até .que o le!?po
permitla principiaI' a mil!ha Jo!'nada. para roril do remo,
30 A minhJ intellção é Ir para Cadlz, (lur mar... por ser
assim mais suave. altelldendo ÍI falta de saude e de forças,
que tenho. p,t1'lcio de Queluz 28 de Novembro de i822.
-fi"'Il'lfIA. II

05 documentos (le 6 a -l2 são pareceres, sentlo o
primeil'o do conselho de, es.tado, pl'~si,~iáo pelo rei
onde se disculiràQ as segumtes oplnlOes :

'Que i!Ja.vi'( mandado dizei' a el-rei que não jurava: que tinha assenlaL10 de nun~a jurar em sua vIda
nem bl!m, nem mal; o 'll1e não era lIem por soherba,
nem por olliu ;is cortes. mas sim' porque assim uma \ez
o tillha ditu, pois IIlllil p'l!s50a dn hem n110 so !'('tratava;
e PI!!' ser ullla pcssoa doente: que hem sabia ii lei, e conheoia ~Tlena quc alia impunha: e '{uo estará disposta
para tudo, )l
J_

que mandára fazer a Sua Magestade a Rainha Fidelissima,
sobre a pl'estação do juramento á constiluiçitO politica da
monarchia, a que era obrigada; bem como a resf.0sla
negativa por ella dada sobre este assumpto, 'fim de que
o conselho de Estado na sessão do dia 29 do con'ente.
em qt.le ei-rei será presente, inlerponha o seu parecer sobl'e o modo de consíliar-se á execução da lei com as considerações devid~s á alta jel'archia, e mais circnmstancias
da pessoa. Palaeio da BemposLa 22 de Novembro de 1822.
-Felippe Ferreira de Ara,ujo e Castro. >l
•

(l

« A Lodo o conselho par, ce qU" deve ser livre a Sua Magestadt: a esc:,)lha flu loaar da sua ullerior residcncia; mas que
não é pcrwjssivel qne"levll curnsigo alguma das :5.'as. infanlas,
Palaciq UI.: AlIlte, 29 UI.: NO\'!J1'!lb:'o de 1822:-Conde dt: Sampaio, - Cunde de Penaliel. -F rt'lre,-Daulas,-Cunha,-Oltveira.-lJraaucamp,-Moura. »

POl'taria aú conselho dç Estado.

Parecer

I

d(),~

ministros.

« Mallr1a el-rei pelo secretaria de E:itauo uos negocias
« A minha opinião é que S, _.1. n raioha, deve sabir no did
do reino, remeltCl' ao conselho de EsLado a intimação, 4 de Dezembro impretelÍv\Jlm~ole, sem mal; con-ideração nl-

DAS CONSTITUlÇOES
gu:oa. a que não t.lm direito perlllo,lll aqll:\le d~ cidadão portugllez. e emquanto ao lugar Iiu,: se lhe .llJiXll d seu arbitrio ; e,
ultimamente, emquanto levar as !:Ir.". infantas. sua. filhas. conformo-me com a opinião do PQuselho de Est~d". Pdlacio de AIfite. ~9 de Novembro de 18~2.-Jo;é da Silva Carvalho. »

A rainha l! submeUida a uma jllllia medica no dia 30, ás
l i horas da manha.
II Tendo a junta sido êxactamente informada pelos mAdicos
assistentes da historia do. padecimt!ntos de Sua MagAst~de em
dillerentes tempos, e da natureza dos ataques de que mui rep~[idamente rem sido acommettida, ainda depois que regressou
para Portugal, declarando os mesmos assist"ntes que muitos
dos ditos ataques hão sido de imminente plJrigo de "ida pelo
grande llStrago que a!l'ecta já o seu pulmão e pelos longos padecimentos de figado, a ponto tal que em alllumas occasiões, e
em alta hora da noite se hão reunido em conferencia; á vista,
pois, da historia acima referidã, os medicos convocados decidirão unanimemente: 1° que S. !\I. a rainha deve solfre." um
destes ataques logo que se exponha á intemperie tia atenmsphera e a·outras muitas inhel'entes causas. empreheudendo uma
víagem ou jornada na presente estução ; 20 que o ataque desenvolvido então por causas muito mais vchementes, tanto physicaso corno moraes, traria comsigo immlnente perigo de vida. _
« Palacio de-Queluz.-Barão de Alvaiazere, physico-mól' do
reino.-Manoel Luiz Alvares tie Carvalho.-I)r. João de Cam-,
pos Navarro dei Andrade.-José Cardim Manni.-Vicente Antonio de Azevedo.-Dr. Bernard;) José de Abrantes e Castro.
-Dr. José Mariano Leal da Camara Rangel de Gusmão.--João
Henrique de Paiva.-Dr. Joaquim Xavier da Silva.-João
Thomaz .de Carvalho. l)

Presistindo a rainha em nliojurar a constituição
até o dia 3 de Dezembro forão expedidos os seguintes decreto~ :
.
cc Tendo a rainha', por sua espontanea e livre declaração,
feita e assignada do proprio punho em data d6 28 de Novembro, ratificada a que havia solemne e formalmente feito em
data de n do mesmo mez: que, com pleno conhecimento da
lei e sua sanação, havia tomado a po.illV!f e firme determinação de não- jurar li constituição politica da monarchia, e ha.vendoexpirado o prazo da.dopela lei sem que tenha prestado o
Juramento a que era obdgada em execução da rlIelillla lei; faço
saber que. pelo facto de não jurar a constituição, a rainha tem
perdido todos os direitos civis e politicos, tanto inherentes â
qualidade de Cidadão portuçuez, como á dignidade de rainha.
e que ontrosim dev:!rá sahir Immediatamente do terrilorio por·
\qguez. As autoridades a quem competir o tenhão assim entendiao e ta~õ executar,
_
.
« PalaolO da Demposta, em " de Dezembro de 1822. Com a
rubrioa de SlIa Magestade. -Fetippe Ferreiro de Arauja e
Castro. I'

« Tendo representado a rainha que, segundo o estado de sua
saude e o rigor da estação. não podia. sem perigo imminente
de vida. sahir imruediatamente do tel'ritorio portuguez, COIDO'
d~via. em observancia da lei por não haver jurado ~ constituição politica da monarchia; e havendo declarado os facultativos que com eITeito havia periço imminente de vjda se Iizesse
Jornada n 'ste momento. determino q'le fique deferida a execuçào do (~creto desta mesma data até que possa verificar-se
sem perigo imminente de vida, devendo reiirar·se, entretanto,
para a-quinta do namalhãl1-acompanhada unicamente das
pés oas indispensavcis para o seu serviço pessoal. As aUloridades a quem competir o tenhão assim entendido e fação exe·
rutar.
.
« Palacio de Bem posta, em 4 de Dezembro de 18~2" Com a
rubrica de Sua Magestade, - Felippe Ferreira de AraUJO e
Castro. »)
" R,\INH,\ DE PORTUGAL E' ABANDOi\'ADA NO SIW DESTERflO

Não se pode aviltar mais fi um rei, tIo que nesses
acontecimentos que-se derào no govemo faccioso
das cõrl.}s, obl'igandQ o bondoso.. soberano de POt"·
tuga] li assignar decretos, destituinrlQ sua esposa das
honras de rainha, banindo-a para. fol'a do reino ! A
perseguição chegou a tal ponto que o redactor .de
um periodico(*), in~ignado, disse:
(') ESl-elho n. 152.
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cc Vimos um bilhete de S. M. a Sra. rainha de Portugal, que
mostra o excesso a que tem chegado a sanha de seus perversos
inimigos. Parece 'ncrivel que os portugueze., que sempre Si
prezárão de amar e respeitar seus monarchas, cheguem a tal
ponto rle cegueira, que posterguem ató deveres de humanidadel
Quem o Cl êra! Dir-me-hão que tal barbaridade é 'Só devida aos
~Iouras. Borge.. Piltos e outros execraveis monstros que do-' .
minão o congresso.
II Eis o bilhete: _
l( M.
R.-Tu bem sabes as minhas circumstancias, e que
li vim para aqui só com o dinheiro que me derão os meus fi« lhos; e,te acabou-se li estou sem nenhum vintem ; portanto
« remell'J essa pluma para vêr se .tu achas- quem me empreste
cc 2:7008. que é o seu valor, como se vê da avaliação que fez o
cc contraste, que juntamente remetto com ella. ficando a dita
c( pluma empenhada até que eu possa satisfazer a dita...quantia.
CC Quaudo ti veres a resposta traze-a, isto é. se fOr favoravel;
~ senão basta que me mandes outra vez a 1Jluma. com urna
II carta, dizendo o resultado •. Ramalhão.!7 de Janeiro de 1823.
« -D. CARLOTA JOAQUlN~ DE BOURBON. »
AS CÔRTES DESPRESTIGIADAS vÃo ABYSMANDO k NAÇÃO

Todos os dias sentia-se o desapparecimento dos
deputados brasiteirps, e já d2sapontados os facciosos
a respeito do Brasil, na sessào do dia 5 de Fevereiro
tle i823, appal'eceu na IlJesa a seguinte indicação:
i o No estado actual do Brllsil não deve mandar-se para lá uma l'egencia.
2° Deve permitir-se ao governo, que escolha um
genel'al de confiança para mandar ao Brasil, e lhe
éOllfie todos os poderes necessarios a quem tem de
debelar inimigos e fazer conquistas a 2,000 leguas
de distancia.-'
Na sessão extraordinaria do dia 8 houve renhido
debate sobre a organisação do conselho de estado,
que, visto êl distancia das provinçias do Rio de Janeiro, S. Paulo, AlagOas, Ceará, Pernambuco, Rio
Grande do Norte e Parahyba, seria composto de 9
!!lembt'os, 6 europeos e 3 d'entre os naturaes das
provincias l}Jtramarinas, que a final foi aprovado.
O deputado Girão disse: II Que tiramos nós de
ter prodigalisado tantos obsequios.e contemplafÕes
a rebeldes? Os escarneos, as mofas, os insultos
mais despeijados, e por fim todos os males, que seguir costumão a "cobardia por mais que esta se
adorne das vistas da prudencia! TudO'teijllimites,
deixemos de fazer a côrle ao Brasil ... armemo-nos
de coragem civica para resistir á magica brasileira.
Eu dedal"O, que nàQ lhé faço a. côrte, e que se acaso
se tratasse desle objecto, talvez vQtaria para que o
deixassem livre seguir sellS intentos, sem -despendermos cousa a]guma com elle, e do Illesmt> modo
serào muitos. II
Despender o que? O estado financeiro já era tal em
POI'tugal que o governo mandou inventariar os conventos C recolhimentos de todo o reino, chegando
até li inventariar-se as sagradas imagens e vasos sagr'adns, ul'recadando-se os dinheiros das irmandades,
com o pretexto de se applicar' tudo aos reparos dos
templos arruinados pelo terremoto do i o de Novemhro l1e 1755(*).
_
O Ihesouro nacional, dizia um periodico, cada vez
mais se vai intisicando : nas promessas do governo
e Jus cortes não ha confiança, por cujo motivo
nào pode elle achar emprestimos.
Fez-se nas cortes uma combinação, 'para decretat'-se, como se decretou, que os fundos litigiosos, (') Isso óão era verdade: tudo esla\'a reparado, porque
do Brasil sahirão milhões-para reedificar. Lisboa.
.41. I
•
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q;ue esLavão no deposito publico, perte~centes a par-' cia, o q,l1al era composto dos membro's seguintes:
Mil.neficlO das partes: dUIa-se que estas macblU velicas tbeus, vlsconl·!e do Real Agrado; Antonio da Silmedidas se tomavão para obter-se do banco o empre!;- veira, flue proclamáràú : -Viva El-Rci- com duas
timo, e não ser tão escandaloso pass~ll' direetamentc camaras, e 11101'1'ão os Rerreneradot'es de 24 de :\ aosto
agueHes fundos .d~ deposit.o para? lhesouro.
e a sua conslituição. I'
o
. A ga!era Goncelç~ Ol~vel1'a, navIo mercante, que - No dia '13 de MUI'ç,o' junto ao Pe!;o da ReO'oa
tl,nha vmdo da B:lbla, fOI iu'n~a~o em gllert:a, e s(~- -houve um renbido comb~lte, ficando pl'isioneiros~ e~
blO para o lUeS!110 parlo no ffiClado de Malço, cal- poder dos realistas, 4 batalbões de caçadores numer~gada de mantImentos, por. conta do Es~ad9' e fica- t'OS 7 9 10 e fi e o re~imento de infantaria 21
rao-se apromptando p~lI'a 19ual c~mnlls;;uo duas quatr~ [;eça; de arÚlbat'ia~ caixa militar, e o briga:
chílrrut~s, ~onde de,Pemch~, e He1'v~na. ~. . , deiro Pamplona, qne commandava os constitucio, N~ dJa 24 de Mal ço en~tou do 1\Ial anb~o, n:l h~lI'a naes, escapando Luiz do Ref{o, com nlgumas tropas
de LIsboa, uma gal?ra Ingleza co~dl;LZlQ~O mil ~ de i" e 2" linba pal'a Amara~te, e dalli pedio aos
tantos saccos tl~ nnoz. que os ne"omantcs p~rl~ govol'Dadol'es do. PorCo e Beira immediatos soeg~ezes, o~ere~e~~o ~o os.Lado para sust~nto da .tl ~p , COI'l'OS de dinheiro gente e tres mil pal'es de -aVIsto que Já VlV1ao lnqUletos pelo partldo bl'USllcll'o. pntos
"
~
A guerra civillllvrava em Portugal;. e embora
fosse mnrcado o dia 3i de Março pam o eucerraO~ realIstas erao .co.mmandad?s pelos marechaes
menta das COl'tes exlraOl'dinal'ias, isso nàãfteve lu- Vabm e-Gaspar TelXell'a: depOIs ~e algum desgar, porque logo qne o ministerio soube dos acon- canço bOllVC ontro enc0!Itro no dta 23, do que
tecimentos de Villa Rea.] parLicipou ás cOl'les, e r?sultou da parte Aos r~a!lstas (flgun~ns. perdas e fuestas decretárão a suspensão de habeas cm-pus por 3 glda de a.1guns pl'lSlOllelros. que o DlQrlO do Govemo
mezes, sendo re'l1ovidas inlinitas pessoas, e a maiol' e outros Impressos exagerul'ão.
parte ~ellus mandadas sabir em 24 horas para fora
Ao exercito realista se ião juntando grandes
do I'emo, e, entl'e as mesmas, alguns estrangeIros forças e com cllas muitos ofliciaes de merecimentos
com empregos: civis e l.nilitares. No. congresso ~avia e entre elles o mal'eibal Champlemont, inspector de
um I?aJ'l,do a lavOl' da llldepen.denma do ImperlO do cavallaria, que contavàà maTchal' sobre o Porto, onde
BrasIl, ç?m o fim ?e se conclUIr algul~l tratado, que havi um gl'ande partido realista, e por isso chefosse .reclp~ocO, o InLeressasse á Naçao, e ao com- gando alli de Coimbra o regimento de in~antaria
merClo em geral.
n. 22, o govel'110 mandou desarmar o resta do
esquadrão de cavallaria n. 9 na frente deste regimento. As deserções nos corpos do exercito consCONTRA-REVOLUÇÃO Eill VILLA-hEAL E DISSOLOÇA:O DAS
tiucional erão já sensiveis. O espirito publico se
cônTES
manifestava em favor das reformas que os realistas
O conde de Amarante,' vendo despotismo das annuciavãl1, tomando calor em todas as provincias
cortes e o aviltamento do soberano, promoveo uma do reino, e os constitucionaes se ião desfalcando,
contra revolução em Villa Real, que começou pela sendo já tratados os seus principaes chefes com
desprezo, e divergindo uns dos outros em suas
proclamação seguinte:
opiniões. Desconfiavão já da conducta do general
(( Portuguezes !-Então ainda não é tempo de quebrar, rom- Sepulveda, governador das armas da corte e extreper, e despedaçar os ferros vergonhosos e infames que vos madura,' por ter o irmão, o coronel visconde de El'pr.endem, que curvados e sorprezos vos têm. e que vos desd
dh'd
B
á
I
l'
tiourão a V6ssa honra, a vossa gloria, o vosso valor e a patrial Vil osa, a . en o em. rag an 9a ~ causa ( os rea lstaS
Consentireis... ou tereis olhos para vêr ainda mais tempo co- con10 regimento de Infantal'la l).. 24.
!>!lrto .de opprobrios.. de ignominia, e manchado com o sel\o da - Tinha-se publicado o-decreto das 'cortes pan
mfamla e do despotismo o throno de vosso monarcha, ass~nto
_
. .'
de tantos reis, por um punhado de insectos destruidores da crilaçao de gU!lrdas,nuQlOnaes com a legonda - conssanta I:eligião; do throno. e. da patria! S.ereis tão cl}bardes e tituição ou morte - m'iís a. sua ol'ganisllção era difipuSilam!1'es que não dernlJels.e ~onfundalS'entre as suas.mes- cultosa pela ranidez do,; successos dos realistaR O
mas rUlDas esse vergonhoso edificlO, que a frauae e a sedlcção
..
.
1"'
••
pôdesagazmentéannivélar sobre oterr.eno portuauez?
IDIlllstel'lQ acliava-se bastante perplexo e e as me(( Ah! 61~vergonhai-vos, escondei..vos .nas entranhas da didas que tomava a cerca da segurança publica erão
terra, e corn~os tia ,,:ossa fraqueza degradai' vos do nome por- riO'orosissimas temendo a explosão que se espetuguez, e entao vereis em breve o vosso monarcha c toda a fa- l:l
d" .'
b' d'
d! G)- d b'l
milia real decapitados. e vossa patl'ia fiuctuando em sangue, e rava e se lZIU com ma li para o !a MO e A 1'1
o projecto dos malvados coberto com odocel do throuo ensan- de i823.
guentado. Foi esta a sorte da França pela mão dos jacobinos.
,1
b"
' ] ,r.
I'
« Oh,. cara patria I oh, patria desditosa! eu te considero já
Igu.l mente. aVião multas ( e~conllanças .e~ aem um pelagode horrores e submergida em pranlo e sangue, ~uns do regImentos, que fUZIão a guarmçuo de
levantan~o grilos esp~ntosos e... mas que tropel. que tihid~s de Lisboa, e aS milicias e o COl'PO do comm~rcio já fll~ó~t~e:~~~?~is ?ue é Isto, portuguezes: OS0m da tuba belicosa zião Oserviço dos gUlI.rdas da cidade.'
.
(( A's armas, portuguezes; llão temamos; vosso valor e coO briO'adeiro Cabreira goverdador ao Algarve
ragem de novamente se atêe; segui-me: correi após de mim: f' h l:l d 'L"b
~ d'
fi
d
f'
expurguemos de monstros, de tyrannos, de despotas sacrílegos. 01 Q. ama o a IS oa ..pOl elScon mnças..e que osse
e malvados a nossa Lusitania. Comvosco morrerei, salvando a COIl vluado pekJs reaUstas, onde era" Igmdo, e lhe,
patria. a_religião e o tbrono.,- Viva el-rei nosso Senhor prómettião Ocommantlo da artilharia.
D. 'João VI e toda a dynastia da casa de Bragença ! Viva a re.
_.
JigiãO e vivão os portuguezes l-Conde de Amarante. )J
D. Miguel, talvez por sugestões de sua mal a
rainha D. Carlot.a, no dia 2 deJunho de i822 tentou dissolver as cOl'tes, no dia 27 de Maio d.e 1823
GOVERNO l'ROVISORIO EiII CHA VES
fez nova tentativa; pore'tn só em 5 de Junho o Sr.
O conde de Amal'antes installou ein Chaves um D. João VI, vindo de Villa Franca, para onde se
governo provisorio com a denominação de Regen- j tinha re!irado, foi que as dissolveu .. E por um detICul~res, passassem !?~ra o banco de Llsbo~ em .be- Ayt'ilS P~nto de Souza, D. José Morgado de

l
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cc Eis-aqui quem ~os éstá dando a lei! Eis ·aqui quem gove,roa'
creto lambem nullificou a c'onstituição de Setembro
o rei. e quem obnga. com ameaças de veneno, a conspntlr e
de i822, promettendo, neSse acto, o/fereccrá nação mesmo a ordenar quant{l elles lhe ordenão I Eis-aqui quem yai.
poc!tlgueza uma cal'ta coqstitucionaJ.
proscrever o Principe herdeiro do tltrono portuguez! Abal10
os tyrannos! O' portuguezes, mostremos que ainda se não acabou em nós·a honra com que nossos Pi}ls nos dotArão tEia I
CaBGA A' LISBOA A NOTICIA DO GRITO DA INDEPENOENCIA salvemos a patria !..: »

Logo que chegou á Lisboa, e que se espalhou em
todo o reino, a noticia da independencia do Brasil,
accelerada pela violencia das cortes e mal calculada
politica de seus influentes, na llláior parte discípulos da escola de direito, appareceu pl'egada pelas
esq ninas das I'uas e portas dos tem p!OSL u ma proclamação impressa, que aqui transcre\'emos.

A. ve~l'dade e nada mais!
« Ha uma desgra<;a igual""' â nossa l.Ha mi el:a semelhante,
I

como csta, a que esta~ malditas cOrtes nos tem reduzido 1 QUIJnJ
as poder:\ encarar sem bramir de dIJscsper;lção e de raiva 1...
Mas deixcnJos t1~clamações; vamos a faGtos. Quando se instai.
lárão as côrtes a naÇàó esperou achar nellas um ('emedio a srus
males ou pelo menos uma suavIJ consolação, Mas quanto nos
illudimos I Quanto fomos ainda mais infelizes!
« Apenas SIJ reunirão, e desde então alé hnje, nào tratárão
senão de destruir e de atacar com os mais negros insullos a
corporações intciras, a familias e a individuoi em particular;
isto é uma nrdade tão conhl cida de todo o infeliz povo portuguez, que não ha uma unica pessoa- que se ai treva a nega-lo.
Quando esperavamos que Oi negocio&. e interesses da nação fossem tratados com toda a digl1idade e madureza. que taes circumstancias exigião, vemos tres malvados assenhorear-se do espirito das cOrtes. e ditarem elles sós a seu capricho a lei que
lhes convem. valendo-se para tsto do respeitave! nome do povQ.
para o roubarem e para o perderem.
« Inimigos da Illonarchia. não querem senão republica. e
quantos passos lêm dado alé hoje não são tendentes senão a
destruir a familia real e a acabar com a santa religião christà.
Em vez de promOVerem o bem geral do povo só se interessão
em estabelecer.lojas de pedreiros livres por todo o reino e decl1rar guerra a quem o não fOr! Ou todos os portuguezes, di·
zem esses malvados, hão de ser pedreiros livros, ou DÓs havemos de viver pouco!
« Eis-aqui os bens que nos proparão! Eis-aqui como preenchelll os seus deveres. Ha pérto de anno e meio que estão reunidas para nos darem uma constituição. e ainda tal constituição se não acabou nem aeabará. para não perderem a moeda
pordili.
li: Portuguezes! Desenganemo-nos; estas indignas, côrtes não
sahem dalli sem acabarem de esfolar o povo. comendo-lhe até
o ultimo vintem: anda já por mais de dous milhões o que nos
tum consumido. Os cofres ()stãQ esgotados, as administrações
roubadas e empenhadas; pm uma palavra já não ha com que
J'agar aos empregado; publicos. Centos e centos de mil cruzados vão para FI ança, para se darem aos que I~ tcabalhão cm
urna rev01ução!
« Dào-,e contos de réi. a patifes estrangeiros, como foi a
eôSe genera1 Pepr. c S8 faz ainda a outros.em segredo, emquanto os que os serv~ão dignamente andi\o com suas desoladas familias pedindo esmolas pelas porlas! Que infarnia ! Que
tlrannia I Emfim. por cumulo de desgraça fizerão perder o
nosso rico Di'asil. pretendendo soprar-lhe a guerra civil t. sim,
forão só ellas c mais ninguem ; vós o sabeis, portuguezes, assim como sabeis tambem-que jã. estamos perdidos com a perda
do Brasil, donde nos vinhão tantos soccorros, e onde empreganmos tantos homens,
« Que será de nÓi se lhe não damo. um pro01pto remedio 1
Em nome da patria, ú portuguczes, em nome da religião, do
throno e da honra, eu vos conj uro a salvar a nação. Dispersemo quanto antes llsse perfido congresso da anarchia e de desordem. Convoquemos outras côrtes dignas de nos representaH!m e de I'fmJediarem os males incalculaveis que esta nos tem
causado; acabe·se de uma vez esse vil triumvirato das côrtes
e osse venal dictador do ministerio.
« Fallemos claro, portuguezesl Quem goyerna Portugal
de-ta sorle que vêdes é o herege Manoel Fero'lOdes Thomaz,
filho de um barqueiro da Figueira, chamado o Estriga . é o libertino José Ferreira Borges, Iilho de um armador de igrejas
do Porto, em cuja cidade arrastou pelo chão a venel avel imagefu de Nossa Senhora em uma procissão nocturna de pedreiros
livres; é esso maldito Moura. letrado da província da Beira.
que trazia as famílias daquella provincia todas intrigadas em
demandas; Iinalmonte, 6 esse José da Silva Carvalho, liIho de
um cahreiro de S. João de Al'éas, que roubou o cofre dos
orpbãos no Porto I

Dissolvidas as cõrtes, o presidente da camara da
cidade. do Porto mandou lambem publicar a seguinte proclamação:
« Portuguezr.s!-Os inimigos do monarcha e da nação
forão derl'ihado~, e os descendentes dos Viria tos e dos
Sertorios sal\'árão a ralria dos males horriveis em que
se via abysmada. Os facciosos Iremêriío. ao brado u~!ver
s~1 que reintegrou o nosso adorado reI a seus legltlmos
direitos. Elles dilacerál'ão este valoros.o reino, e por suas
pel'fidias e machinaçõe5 fizerão que o Bl'Usil,. sacudindo
o pesado jugo, e der.larasse independente.
« Malvados! c que seria de nós se perdessemos-o
nosso rico Brasil? Porl-Uguezes, eSlai tranquillos ; cu conhrco-o caracter pacifico dos nossos irmãos do novo
muúdo ;-a fausta noticia' que restituio Por.lugal ao ~
minllo de seus deveres e da honra será o ramo de ohveira, que levará o signal da paz e da união áquellas
nossas provincias !
lc Sim o El'Usil separado temporariamente volLará carinho~o ao seio da mãi patria. Os laços eternos prenderúõ em doce harmonia os membros da grande familia
portugueza. Porto, 5 de Junho de 1823.-00 presidente
da camara.do Porto. Il
REVEL~ÇÕES DO MARQUEZ DE OLINDA

AO AUTOR

Conversando com () Exm. marquez de Olinda que
presenciou, il tomou parte nos nossos negocios nas
cortes de Lisboa, disse-me, em presença de algumas
pessoas, que aretirada dós deputados brasileiros das
cortes portugllezas teve por motivos, não' só as diverl1encias que bouverão pela disigualdade de direit~s e rluvidlls na constituição para com o Brasil,
e sua. recolonisação, como no receio de violencias
praticadas em suas pessoas.
Alguns deputados 'brasileiros havião pedido~
cença para se retirarem, 'infructiferamente ; e na'
ses ão de 2 de Outubro foi lida uma carta do depulado Alllonio Carlo.s Ribeiro de Andrada, em que
pedia ao congl'esso declarasse licita e permittida a
sua rclil'ada dal1uelle reino, que foi mandada remelte!' á eommissão de constituição.
Xa íllesma sessào de 2 de Outubro foi lido o seguinte puecer:
IC A' commissão de poderes foi mandado, em sessão de
2 de Setembro precedente, _um officio do deputado de
S~ Paulo o Sr. Diogo Antonio Feijó, pedindo ao soberano
OOllgres:o a permjssão de retil'ar-se p~ra a sua pr,ovinci~ :
porque tendo sido atacado de enfernlldades- na v~sla, uao
tem podido atalhar o progresso do mal, e quasl sempre
encerrado no escuro, padece accessos de melancolia, que
mais se aggravão, com? temor da cegueira.
.
li A commi são conSIderando que esta moleslla (de en·
fenllidacle ou fraqueza na \'istal que o ~esmo deputado
representa mais aggrllvada pela melancoha, do que pela
realidade do mal, não podia cal1sa~-lhe estorvo ab~ol~to
nO Co\:ercicio de suas funcções, conSIderando o saerIficlO,
que os interesses publicos exigem dos represe_utantes da
nação, e considerando o estado da representaçao daquella
provÍucia, actualmente sem substituto em Portugal; que
pOllesse ser chamado ás côrtes; e vend.o em fim qu~ o
s09l'edilo deputado estava gozando de heença concedIda
pelas cbrtes, julgou conveniente de demorar o seu parecei"
até agora; porque antes nãO poderia dai-o a favor da
prelenção.
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II Porém nem agora mesmo o pode dar favoravelmente,
porque tendo a commissll:o visto, contra a suá esperança
faltar este depulado ao dever sagrl!do de assignar e jurar
a consliluição em que ella mesmo havia trabalhado em
virtude -da sua proclamação e juramento primitivo, do
que a moleslia allegada não podia escusaI-o, acabava de
persuadir-se, quc o impedimento do mesmo deputadp,
para assistir aos Irabalhosdas côrtes Desles ultimos tempos,
tem sido mais imaginarios e voluntarios do que physico
e real.
_
« Parece portanlo á commissão, que não l.endo agora
lugar deljberar-s~ sobre a permissão, que o mesmo deputado pedia, deve elie ficar sujeito a qualquer procedimento que as côrles julgarem convenicnte haver-se com
os deputados, que sem causa legitima e reconhecida faltál'ão a assignar e jurar a constituição. Paço das côrtes,
2 de Outubro de 1822.-lto.drigo Ferreira da Cosla.-Jeronymo Vicente Pimentel Maldonado,-Antonio Pereira, II
.
b
dOI' d
DIsse-me. tam em o marquez e 10 a na mesma
occasião, que o Dr, José Bonifacio era opposto á independencia do Bl'USiJ, porque tendo figurado muito
na Europa, e por seus tr.lenlos e vasla erudição, ()CCUpando os lugares de lente de. direito, e philosophia
na universidade de Coimbra, nos quaes era jubilado,
tendo a superinlendencia do-Mondego e sendo secretario nerpetuo da academia real das sciencias de
J.'
Lisboa, e por conseguinte remunerado por esses
empregos, n~o lhe convinha a separação do Brasil,
Não obstanle, porém, O, nome que tinha e a reputação europe;t-de que goza va, o seu genio versatil e
infantil o desconsider'ou por fim em Portugal, e então, desgostoso por isso, passou.se, em i8i9, para
S. Paulo, sua .patria.
' .
Antonio Carlos conhecia o modo de pensar de seu
illustre irmão, e- de Lisboa constantemente lha escrevia aconselhando-o para que se empenhasse pela
Independencia, abundando em rasões ; . e o mesmo
fazião para Pernambuco o padr~ Francisco Muniz
Tavares, e outros.
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Nil época da nossa independencill alem de um
bom numel'O, de homens doutos que possuiamo ,
chegarão forPl.ados:
Rahill.

Em leis:
Antonio de Al'ánjo Feneira.
Francisco Gomes Brandão Montezuma.
Gustavo AdolplJo de Aguilar Panloja.
João Francisco de Borja Pereira.
Joaquim José Riheiro Ite Magalhães.
José Emygdio dos Santos Tourinho.
Jo. é Maria ~Jonteiro'dc &'lrros.
Miguel Calmon Ilu Pio e AlmeHa.
Rodrigo de Souza S~va Pontes i\lalheiro.
Antonio dc Cerqueira Lima.
Francisco de Souza Pnraiso,
,Joaquim José Pinheiro de Vaf,concellos.
José Carlos Pereit'a de Almeida Torres,
José da Costa Can'alho .Tuniol',
Cassiano E~pirirlião de Mello C' Maltos.
Francis,:o Ayres de Almeida Freilas.
Migucl Jo.aquim de Castro Mascarenhas.
Bernal'dino.José de Mello.
Manocl Anlonio GaIvão.
Antonio Ferrei/'a Lima.
Domingos Martins Ribf~iro,
José Llbaõio de Souza.
João Martiniano Barata.
João Ricardo da Costa Donnund.
Nicolão da Silva Lishoa.
Clemente Alves de Oliveira Mendetl.
Joaquim Marcellipo de Brito.
Manoel dos Sanlos Ma1'tins Vallasques.
Antonio Calmon du Pin e Almeida
José Nunes Barbosa Madureira.
Manoel José Teixeira de Sá.
. Em medicina:
Joaquim José Freiletico GQmes.
Antonio Polyharpo- Cabral.
O pronuciamento dos deputados brasileiros nas Em mathematWcaB:
sessões das córtes, fez que, a policia de Lisboa, adver- José Eloy Pessoa.
tida pelo ll,lÍnisterio, se tornasse vigilante; e cons- Eustachio Adolpho de Mello.
tando a Antonio Carlos, que fora interceptada II sua
correspon4enciu, bem como as de Muniz Tavares
Minas-Geraes.
Alencar. Vergueiro, e Barata, e -temendo existi;
Em leis:
,__
... ellas ~m poder de José da Silva Carvalho, ministro Camlido José de Arnujo Vianna.
do remo, e por ellas serem processados, planejarão João Ilodrigues P~iva.
deixar Lisboa clandestinamente.
José Cesario de l\lil'llnda Ribeiro.
.
Havia em LisbQa, disse-me ainda oSr. marque-z de Luiz
de
Paula
de
Cástl·o
do
Rio
Furtado
de Mendon çatEste fez exaOle vago em Lisboa).
Olinda, no commercio, um brasileiro filho da Bahia Dr. LuizJosé Fernandes de Oliveira,
q!le se ~ava muito com os' deputados, e com o mi~ Bernardo Pereira de Vasconcellos.
lilstro mglez, e sabendo de todas essas OCCllrren.
Em ennoncs:
.
cias, pedio'(I este uma o~em pa'ra o )laquele ingl~z Diogo~e Castro do 1\10 Furtad~ de Mendonça.
receber alguns deputados, e tr'ansportal-os á Ingla- /
Rio de Janeiro,
terra, e o mimstro mandando que fosse entender-se
001'110 commandante, este concordou, e pagando elles
Francisco José Alves Carneiro.
l.l passag~m se retirárão de Lisboa, Este negociante Francisco Gomes de Campos.
oommulllcando o que se passava ao Sr. Dr. Pedro Anlonio Luiz de Seabra.
de- Araujo Lima (depois rnarquez de Olinda) e lhe Bartholomeu José Vahia.
o!fel'ecendo lambem ~assngem no mesmo navio,
Em rnnon('s:
elIe respondeu-lhe que não aceitava o seu offereci- Luiz Paulo de Al'lmjo Bastos.
mento,' porque estava resolvirlo a aão s:lhir de LisboR
sem passaporte;
.
Pernambuco•
I~m leis:
.N~ sesão <!e l~ lIe OULubro foi lido um officio do
JDIDlstro da Just1fiU, J't.lmettendo uma parle do in- D. Nuno Eugenio ~e tossio fl seilbiz.
Thomaz Xavier Garcia de Ahiieida.
tendente gel'aI de policia, de se terem evadido sem Caetano
Xaviel' -Pereira de Brito.
passaportes, no paguete ing'lez Jllalborough, cdpitão José Cardoso dC-Almeida Amado.
Buli, sete deputados pelo Brasil.
Caetano Mar'ia Lopes Gamà,
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Maooel C.1etano Soares de Araujo.
Francisco d~ Paul" Almeida e Albuquerque.
Manoel Iguacio Cavalcante de Lacerda.
Mano~1 Pedro de Momes ~fayer.
Em canones:
Dr. Pedro de Araujo Lima.
Luiz Soapes da Silveira.
Antonio José Col\lho.
Purá.
Jos-é Paulo Figueiroa Nabuco de ,Araujo Este fez,lJxame
vago nesta côrte).
Jla1·althão.

leis:
João I3raulio .\Iuniz.
José Vicente Freire Bruce.
.Joaquim Narciso Ferreira.
Leocadio Ferreira de Gouvêa Pimentel.
Antonio Mal'cellino da CMla Pinheiro.
Em

iiIato- GrÕsso.
Em leis:
Prudencio Geraldo Tavares Cabral.

o

GOVERNADOR FRANCISCO DE PAULA 'IAGESSl TRANSFÉRE
A StDE DO GOVERNO DA CAPITAi'IlA

P_~RA COYABA' (1821)

A junta. governativa da cidade da Santíssima
Trindade de Mato Grosso dirigio ás côrtes, uma representação, em que se queixa do governador Francisco de Paula Magesse, ter feito a sua residencia na
cidade de Cuyabá, com preferencia á antiga capital,
sem ol'den,lI positivas dé el-rei, o que fora a causa
de se mudar a séde da t3pital da provincia. .
,
As cortes entÃo, depois de ouvirem a commissão
respectiva, mandárllo o seguinte decreto:
II Para Felippe Ferr.eirll de Ar!luJo e CtJ8tro. -lIlm. e
Elm. Sr.-Ascllrteslleraes e extraordinarias da náção portugueza, tomando em consideração a conla de 9 de Janeiro
do presente. anM da junta provisional de governo estabelecida na cidade da Santíssima Trindade de l\laloGrosso, expondo que o governadol' das armas dã provincia Francisco de Paula Magesse["J, mudára o seu quartel
para a cidade de Cuyabá, onde tambem se oreára outra
junta provisional de governp: e aUen,dcndo ao mais que
a esle respeito foi representado; rC!olvem o seguinte:
- « I" Que subsista uma e outra das refel'idas juntas provisionaes de governo, ndo vencendo seus membros algum
onunado, ou emolumento, em qu,anto se lião erill uma só
a de governo fiOS tel'mos do decreto das côrtes de 29 de
Setembro de :1.821.
2" Que, a cidade da Sanlissima Trindade cOlltinúe a
ser considerada como capital da provincia até ulterior
deliberação:
.
II 3° Que, a junta eleitoral dos deputados ás 'côrtes se
faça na cidade de Cuyabá, aUenta a maior commodi·
. dade dos povos:
.
I( ÚO Que, a jnnta do governo· da Santíssima Trindade
proceda logo a inforrOlu;ões sobro o estado da. saude publica da cidade, verificando se as enfermidades jlaSCen;
de paúes far.eis de enxugar, ou de inundações inevitaveis,
indicando neste ultimo caso onde será melhol' eslabelecer
a capital da provincia, consultando 0$ interesses, e a von(f

, (') Francisco de Paula Magessi Tavares de Carvalho, governador da capitallia de Mato-Grosso, foi promovido a brigadeiro
a 13 dll Maio de 1810; teve o titulo de conselho por carla <.Ie 14
de 1817; foi promovido a marechal de campo 11 6 de Agosto. e
a tenentc··general graduado n 16 de Allosto, tudo do mesmo
anno, e teve o titulo de barão da Vi lIa-BeHa por decreto de U
de Qul.ubro de 1816. Jo'alleccu nesta côrte u ~6 de J unho de 1847.
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tade publica; e remella lo~o ao governo para'serem Ll'ansmetLldas ás corles essas informações inslruidas com oa
mappas, e documentos necessarios, O que V. Ex. le\'ar:i
ao conhecimento de S8a l\Iagestade.
,
_
(( Deus guarde a V. Ex. Paço das corles em 3i de Julho
de 182~. - Je,ão Baptista Filgueiras. "
A VILLA DA CACHOEIRA, HOJE CIDADE, FOIO LUCAn DA PRO,
VINCIA DA BAHJ..\ ONDE SE DEU, PELA RESlSTENClA AR~IADA,

o PRIMEIRO BlPULSO rARA A I:'lDEPENDENCIA Df)

BRASIL(*) •.

Amedrontarlas as familias, pelas lutas que (liariamente se ião dando dent....o da capital da Bábia,
crescia continuamente, com mais força, a emil1ração para o reconcavo. Na noite do dia 20 de F~ve
reiro sahio em direcção á villa da Cachoeira, hoje cidade, o advogado Antonio Pereira Rebouças, c'om o
pensamento. de fOI'mar'a1li um cen~ro .de opposição
contra os lusitanos armados, que se havlão apoderado
da capital da provincia. Disse-me verl)almente esse
benemerito brasilei 1'0, que o seu pl'imeiro cuidado ao
chegar a villa foi entender-se com () padre Villaboim
e com oulros amigos, fazendo-lhes vêr a melindros~
situação e riscos a que esta vão expostos, elll vista
das hostilidades que pràticavão os soldados lusitanos
na cidade da Bahia, auxiliados pela população J2tlrtugueza ; e que depois de atlentamente ouvirem-nio
combinárão em fazer uma representação (que foi e';'
cripta por José Joaquim de SOUlra Leite, e as assignaturas agenciadas por José Antonio da Silva Castro),
dirigida ao ~overno da pl'ovincia, contra a guarnição'
da canhoneira de guerra existeute no porto da villa
da Cachoeira, pelo facto de ter parte da tripulação
della saltado em terra e perturbado a ordem publica, dando occasião a um movimento popular.
Estando os povos dispostos a exporem-se pela
causa publica, tiverão os mais influentes por opportuno o dia 25'de Junho do mesmo anno de i822,
para o rompimento da revolução, acclamando:se a
regencia do príncipe real o Sr. D. Pedro de Aleantara, como precursora da fndependencia publica do
Brasil, cuja idéa estava fel'meu.lada. No entanio o
advogado Rebouças, decompanliia com os patriotas
Ignacio Joaquim F-erreira Lisboa (depois Ignacio
Joa~uim Pitomha) e José Antonio da Silva Castro,
passárão de S. Felix e forão á cnsa
capitão de cavallaria da 2a linha Antonio de Castro Lima, conferÍl'
com o~ outros'Patriolas de reconhecida innuencia, e
resolverão a indecisão dos que temião a força lusitana. De S. Felix. pass.ou o Sr. Rebouças á Cachoeira
a tratar com o major Bacellar, para conseguir delle,
que fosse posto em forma o regimento de iófantaria,
cujo coronel, 'com quanto patriota e bom brasileiro,
acoslumadu á obeaiencia e subordinação para com
o govel'Oo da provincia e o governador das armas,
gcneral Madeira, tinha por temeraria e funestil toda
a qualqucl' disposiçãO para um rompimento l'evolucionario.
Prestando-se o majol' Bacellar a tudo que preten~
dia o adv<loaado Rehouças, este ditou-lhe um officio
pam o coronel, dizendo-lhe que o povo da viJIa da
Cachoeira se achava agitado, e que lhe parecia conveniente ohamat' o regimento ás armas para impedi!'
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a desordem, que parecia inevitaveI, e para isto es- nhecer do dia entrarem n~ vilIa da Cachoeira, o que
perava a sua determinação.
de facto se .deu ; fl reUl;!.ldos aos patriotas da viHa,
Ó coronel respondeu-lhe que formasse o regi- que ao encontro deHes fOI'ão, fizerão li suà e·ntrnda a
mento; c 6Omo erão dos mais influentes nu causa contento de todos.
da patria o:; tenentes Francisco Gomes Moncorvo e
O ~ol'onel José Garcia Pacheco havia-se, porém,
João Borges Ferraz, o I'r.gimento fOl'mou logo, apre- anteCipado, e ~s 3 horas da madrngada se achava na
sentando-se sem demora o capitão Antonio Teixeira praça do hospital de S. Joào de Deos(*), em casa do
de Freitas Barbosa acompanhado do seu amigo e hQ.s- major Almeida Arnizou, onele estava tambflm o
pede o bachal'el João Murtiniano Bar'ata, preoccu- advogado Antonio 'Pereira Rebouças, escrevendo
p:lào da supposiÇão de que o movi mento que o sur- uma. proclamação, que o coronel José GarciA Pacheco
prehendia era resullado da uma carta que _da ca- as~ig~ou, cõnvocando os pôvos á acclamação do
pital dil'igil'a o bachal"'! FI'ancisco BranJão Monte- PrlOClpe Regente, além de outra escripla pelo padl'e
zu ma ao patriota Joaquim Antonio Moutinho (*) José Marcelino de Carvalho.
,
que havia sido mostra'da a varias pessoas indecisas,
Escrevêrão-se officios tambem, que forão assi"'.
pal'a as resolver.a prestarem-se pressurusas á accla- nados peló coronel José Garcia, ao juiz do fóra A~.
mação do Sr. D. Pedro de Alcanlat'a ; e disse com t~n!o de Cirqueira Lima, presidente da camara muveheÚlencia, que, não era exacto o que dizia a carta nrclpal, para a con.vocar, !l, com elIe presente, ser
do Dr. Montezurna a Moutinho, pOI'Cjue tendo vindo acclamada a regencHI do Sr. D. Pedro de Alcantara
- da capital da vrovincia a poucos dias, ;alli obser- como chefe dó podeI' executivo no Brasil; ao coro:
vara, que a gente lusitana em tenazmente indis- nel D. Braz Balthazar da Silveira, para concorrer
posta á acclamação da regencia do principe D. Pedro, com o seu regimento de infantaria da 2" linha ao
e isto megmo lhe continuava a alirinal' Joào Ladisláo aclo solemne que se ia executar; ao c_apítão-mór
oe Figueil'edo e Mello, em carla recebidl! .na ves- das ordenanças para o mesmo fim' e'ao {o tenenre
pera.
de marinha com mandante da barca' canhoneira esDisse-me mllis o Sr. conselheiro Antonio Pereira tacionada no porto da villu da Cachoeira, para ;star
Rebouças, que os colJilboradol'es do movimento re- presente ao actu, sendo prevenido o reverendo parovolucionario da Cachoeil'a,so navião abstido de dar cho pal'a o Te-Deum e outras solemnidades.
Em casa da major Almeida Al'Ilizou, ha\'ia um
p:u.o de to~os os passos- ao capit~o TeixeÍl:a de
Freitas, recclando, que eUe pOI' nUUla pl'lldonCla, n b.om deposito de armas, muitas das quaes havião
contrariasse, havendo-a por pl'ecipitada; 'posto que s~d? levadas pela força. de ol'denanças, que a princontassem com elle, na ocoasião mais opportuna, em Clpl.O cega'mente ~b~dec~ ás ordens do governo rla
que seu patl'iolisOlo mais se fizesse valei' ; ~0!ll0 se capllal, mas que tIJlna Sido pOl' fim atrahida a favor
Vlll'ificou, apresentando-so 'p~la manhã do dl~. se- da causa da patria. O coronel José Garcia Pacheco
guinte prompto par~ pres.ldu' a can~al'a mllI11C~pa1 depois de tu~o isto, voltou a Belem, para fazer com~
como \'oreauo\' mais antigo, depOls do patriota estava cOll1btn~do, a sua entrada com os patriotas
Joaquim Pedreira do Couto Ferraz (se por ~caso não seus ,companhelro~ o o~ que o esperavão, acampados
apparecesse o juiz de fóra) disposto a seguir a sorle na mal'gern do rIO PItanga, os quaes postos em
de seus compatl'iotas, desde qne Rebouçaslhe expoz, marcha pela rua do Pasto, passárão na mencionada
o que em verdade havia, e do que já não era poso pr!lça do hospital de S. João de Deos ou do Chafariz
segui!'ào, por voHa das 9 hor~s da manhã, pela ru~
shelretrogadar.
da
matriz até á praça da Cadêa, e pondo'-se em forma,
á
fOl'çíl
do
regimenlo
de
ca
vallaria
da
2"
liQunto
em
frente do passo da camara municipal, foi proclanha, o seu command:l.Ote o corouel José Garcia Pa- mado
o Sr. D. Pedro de Alcantara-l'egt!nte do Brasil.
checo de !\loura Pimentel e Aragão, estava de acFeita
acclanlilçào em acto solemne, passou-se
cordo; c COOlQ mais denodado' patriota-e de maior a trata!' esta
de eS0reVel' e assignar a acta, concorrendo
palente, teve de sei' o chofe osten:.ii vo da .r~volução; os
cidadãos mais destinctos' á sala da caIDara "previndo do seu engenho do Iguape, onde l'esldJa; como
tamnem o cOl'onel seu immediato Rodl'igo Antonio sidida pelojlliz de fóra Antonio de Cerqueira Lima,
Falcão BI'andão, o tenenle do mesmo COI'pO José com toda a legalidade. Então algumas- opiniões se
Gomes Moncorvo, Manoel Fel'l'az da Molta Pedreil'a manifestàrão sobre a I'e.dacção da acta cOlJl referencia ao go\'el'l.10 da càpital da provincia, e come outl'OS.
- .
.mandante das al'mas general Madeira, cm quanto
A's' 8,hol'US da noite do' mesmo dia 21 de Junho, não \'cconhecessem a acclamação da regencia do
sí.uberão (fUe aqueUes benemeriLos el'ão chegados a Principo neal o Sr. D. Pedro de Alcantara; e ha-,
Oclem(**), e que ahi havião estacionado para
, ao atna- vendo a respeito algumas contestações, indicou o
vigario de Sanlo Estc\'ào de Jacuhipe, que fosse <>
advogado Antonio Perei~a Rehouças (hoje conse(') Joaquim Antonio ~Ioulinho. natural,da villa,. hoje ?idade Theiro) eleito para t'edigir a aet'.!, o que se decidio,
da Cachoeira. foi meu ,proFessor de humamdades; .alnda vive na por aIJclamação.
cidade da Bahia. e n I idade de qua i 80 anno : fOi um benemeLavrada a acta e assignada, passou a camara com
rilO da indepeDLI~ncia da sua patria. Pelo casamento que<contrahio com ii virtuosa Sra. D. Catharina Gallo (irmã dos bene· os cidadãús preiientpsá Igreja Matriz, onde se ce- •
merilas João Gallo Acayaba,.Tabyriça e José G,lllo. senhores dtl lebroll o Te-Devm laudamus, em acção de graças, e
engenho e de muita forluna, que grandes serviç')~ e dispendios pregou na mesma solemnitlade o mencionado vifízerão pela in,lelJendencia). h,avend~ Ferdado Ull~a grand fortuna. a consumio em proveito da lD~ependencla. bem c?mo gario, de SanJo Eslevão, em cujo discurso brilhou a
seu- cunhados. O gov.erno nunca premiou ~ esses benementos. sua \'c.co·nhecida fecundidade, em presença da mag(") E' Belém um povoa~o acima, ao lado da c,idade da Ça- nitude do assumpto, sobre que estavão empechoeira. a uma legua dc dIstanCia, onde eXiste alDda a anllga

igreja e collegio (em ruínas) dos jesuit,as. fundado pelo celebre nhadl)s~
jesuíta Alexanclre de Gusmão. Foi alll que o celebre pa~re Juvencio do Amaral escreveu o seu poema sobre a cultura da
Vide o Brasil Historieo, 2" serie,
Cana de assucar.
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DAS CONSTITUIÇÕES
DESORDEM QUE SOBREVJ:IO NO' DIA 2:'> DE JUNHO DE'i822,
NA

VILL,\.

DA CACHOEIRA,

POR OCCASIÃO

DA

ACCLA-

:IlAÇÃO DO PRINCIPE D. PEDRO.

Quando depois de cele1JI'ado o Te-Deulll dt'~fiIavão
.a infantaria, caval1aria e os corpos de patriotas armados, da ba,rca canhoreirD, que adrede se havia
éol1ocado defl'Onte da praça, se fez fogo de metralha,
seIldo ferido 2 soldados de cavallaria. Os nOSSO>1
bravos compatriotas respondiii.o com descargas de
fuzilaria. Da casa do portuguez Manoel Machado
. Nunes sahÍl'ão muitos tiros, nm dos quaes(*) val'OU
a bart'etina do major Joaquim José Bacellar e
Castro.
Depois de uma tal manifestação da parte d'u canhoneira Lusitana, e de alguns portuguezes imprudentes, residentes na villa da Cachoeira, se derramon nas lileil'as dos amigos da Independencia do
Brazil notavel inlbusiasmo, e á tarde reunidos os
influentes bl'asileil'os, na praça do hospital para entrar'em cm sel'jas combinações, houve um chefe dos
mais notaveis, pelo prestigio do seu posto, que cbegou ao extremo de dizel' que se retirava fazendo
acção de montar acavallo! Comprebendendo. porém,
por algmas observações que ouvio, o alcance do mal,
que a causa da -palri-a corria com o seu procedimento, e tomando como exemplo de patriotismo
e dedicação, o comportamento do ancião José da
Silva Gomes (conhecido depois pelo nome de José
Corana Christi Parah~ba), adherio sem mais reluctancia á causa da patna.
•
A canhoneira Lusitana continuou a fazer fogo de
metralha e balla para as casas da villa, que se
. achavão iIluminadas e para as sentinelllls, e pal'ticulal'mente para a casa do Juiz de Fora, presidente
da camara municipal. No entanto se communicou
por um omcio neste mesmo dia ao governo <k, capital o acto solemne da acclamacão do Sr. Pedro,
e o rompimento, hostil da barca canhoneira, e a actitude, que tomárão os brasileiros em presença da
causa proclamada; mas esse omeio não chegou a
ser l'emettido em rasão dos acontecimentos que se
. seguirão.

.o.

ORGANISA-SE NO DIA

26

DE JUNHO DE i822 A JUNTA

INTEIUNA CONClLIATORIA DE DEFESA

O estado acephaJo em que se achavão os brazileiros na vilJa lIa Cachoeiru, se fez immediatameule.
sentir, e por isso ao amanhecer do dia 26 os patriotas resolverão' crear um governo, sobre cuja ostenciva dil'ecçào podessem obrar, sendo a sua denominação a de - Junta interina oonciliatoria de defeza - ficando' composta do modo seguinte: ,
Presidente o capitão Antonio Teixeira de Freitas
Barbosa, Secrelario o ad_vogado Antonio Pel'eira
liebouças, e membros o capit;lo José Paes Cal'doso
(que foi substi,tuilIo pelo DI'. José Joaqnim da
Silva e Azevedo.) - O padre Manoel José de Freitas
(conheCido depois por Pedl'O Manoel Dendêblls) e
Antonio de Sousa Bastos; e p&\ra tudb la-vroll-se a
acta de cujo ol~gillal copio a integra:
(") rgnacio Accioli de Cerqueira e Silva-.lJemol'ias Hls-

tól'i,;as.

'
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« Aos vinte seis dias do mez de Ju nho de mil oiloceútos
e Yinle dois annos nesla villa de essa Senhora do Ilozario do Porlo da Cachoeira, e quartel dos III00S. Srs.
cOl'oneis José Garcia Pacheco, commandanle do regimento
de cavaHaria milicjana, c RoclrigQ Anlonio Falcão, aggregado ao me~mo rOl'po, para onde farão convocadas as au10riJades constiluidas, e ddadãos ct,nSpiclo1os desla' mesma
villa, e seu lermo ilbaixo assignados, foi proposto pelos
referirlos cOToneis, que·, em rasiio de se ter accl,1mado no
dia de hontem 25 do correnlr. Sua AlLeza Real o Príncipe
D. Pedro de Alcanl:!r!!, ,'('gente, perpeluo constilucional
e proleclor -desle reino ~o Brasil, na conformidade em
que foi acclilmado l1'I col'le e cidade do Ilio de Janeiro;
se fazia necessario não ó por ser quasi ingenilo com as
mudanças politicas o tomarem-se medidas tendentes a
suslenlação respectiva, que era uo preseute ea~o defender-se a acclamação dila de Sua Alteza Real, como por
se lemel'em hoslilidades provenienles <\11 força estacionada
na capilal da provincia, eujo preludio, com espanlo se lemvislo pralical' pelo CÔJllmallllanle da escuba canhoneira
surla neste porto, em dai' muitos liros de peça com bala
e mosquilaria conlra o povo, lI'opa e casas de algumall
das aUloridades, residenlc's na praça, Linhão accordaJo
con\'ocar as referidas aUloridades conslíluirias, e pessoas conspicuas desta vilfa. e seu lerIDo, afim de lhes
propor o referido e-exigir as medirIas que cm lal caso a
I'rndencia conduzisse em relação a actual siluaç:io, e mudança de cousas; c presenl'.l todas as auloritlildes, menos o Dr. juiz de fóra do ch'iI, crílle. ele, desla villa por
se achar impedido pOI' incommodos pessoaes, como fez
ver por um omcio. com que resposlara ao que lhe fem
dirigido pelos referidos coroneis: o coronel O. Braz Balthasar da silveira por eSlar molesto flor omcio. que.dirigira ao sargento-mór do seu corpo Joaquim José Bacelar e Castro; e o capiliio·n'Jór José Anlonio Fiusa de
Almeida por moleslia igual;nenle, como dcelat'a aos capilães Anlonio dt! Caslro Lima, e José Paes Cardoso da
Silva, que para o indicado fil11 se lhe expedirão. Se assentou, uma \'ez composta a assL'lrlbléa, que se fazia preciso nomear-lie um presidente e um secrelario, e enun- cindo os volos por acclamação, como igualmenle se assenlára, forão eleilos a pluralidade ausoluta, a saber, por
presidenle o capitão Anlonio Teixeira de Freitas Barbosa,
e cu o advogaJo Anlonio Pt!reirü RcIJouças por iecrelari.o;
e logo passando-se a ioslal1ar a sessão, declarArão e proteslárão os referidos corúneis José Garcia Pacheco, e Rodrigo Antonio Falcão que elles, um~ vez que se tem install\ldo esta mesma sessão, cntrega\'iIO a sua deliberação
fi diseussão do Aegocio, que vinhão <re declarar; e para
que a convocúrão, suumellcndo-se igualmenle a 03seT\'arem ludo quanlo por meio dessa deliberação se assenlasse, ou decidisse,
E nesla conformidade l1ssenl~ndo a assemuléa presente, que se devera nomear uma junla, cuja denominação e alrilJuiçõés fossem adaptaveis á causa, .porque
fora convocüda, passárão logo por voto unanime a eleger
logo um presidente, e corrido o escrulinio, ficou eleito o
o mesmo presidenle da junta preparnloria com vinte e lrez
volos, e passando da mesma furma a elegei' um secrelariu
ficou sendo o mesmo sef:relario da jnnta preparatoria e
finalmeule, passando se ól eleger trez membros, O" vogaes, por ficar a junla composta de éinco pessoas, forrlO
eleilos o capitão José Paes CarJosu por vinte cinco votos,
o alteres Anlollio José Alves Ba los pO\' vinle dois, e por
igual numero de volos o reverendo padre meslre ~Ianoel
José de Freilas, os quaes lodos st! comproIDe,llerão a desempenhaI' ludo aquillo de que fosse encarregado a jnnla
inslallada,' cm quadlo eslivc.se a seu alcance: e finalmente concluindo a assemhléa com a declaração da denominação, e altl'ibuições que devera trr a junta, arnenlárilo por pluralida(le de volos de\'er ser a denominac,ão
da junla,-Junla interina conljliatoria e de defeza-com o
tralnmen lo de mesa tendo toda a jurisdicção necessaria
para conciliar enlre si e defender de qualqurr aggressilo
aos habitantes desta villa com superioridade as autoridades militares o povo, que ficào desde jà obrigadas,
bem como o mesmo povo, a' obedecei-a em t9das <:s suas
(I
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ordens, e isto s6mente durllnte a existencia da mesma
junta, que se entenderá até quando,as autoridades da capital da provincia reconhecerem, e animarem a acclamaçãn
de Sua Alteza Real, dando estas inteiro cumprimento a
todas as ordens, que dimar,arem da corte do Rio de Ja·
neiro. E pal'a constar de todo o referido fiz estc.termo, em
que todos se assignárão. Eu Antonio Pereira Rebouças,
cm qualidllde de seeretllriu nomeado para a jnnta preparatoria o escrevi, e assignei. - Antonio Teixeira de
Freilas Barbosa, presidente, - Antonio Pereira Rebou<:as,
secretario. - José Garcia Pacheco de !\loura Pimentel e
Aragão, (l'eguem-se as as ignaturas.) »

A artilharia da canhoneira a {lrincipio ouvia-se
frequentemente; logo depois mall> espaÇada, e por
fim emmudeceu, porqne levando a barca 2 tiros
ao lume d'agua, teve de l'cndur-sc, e indo os nossos
valentes compatriotas a bordo, trouxerão presos o
commanoante e a tl'ipulaçiio. Erão i I horas da
noite; e iIIuminou-se a villa da Cachoeira e a povoàção de S. Felix, em demonstração de jllbilo(*).
O mim finado amigo major Titarll, no 4° canto do
seu poema epico - Paraguassú - descrevendo os
acontecimentos da C'achoeira, se exprime assim:

CREA-SE NA VILLA D.\ CACtfOEIR.\ UMA SECRETARIA GOVERNAMENTAL

Não havendo uma secretaria, era necessario quem
escrevesse todos os omcios e cOl'respondencias
para as villas da provincia e po.nJos imporfantes do
litoral, para o recoucavo e para os sertões. O presidente da.junta e o secretal'1o Rebouças havião tomado este enfadonho enC'aJ'go, e trabalhãvão dia e
noite, sendo apenas interrompidos pelas commissões e 1)I'ovidencias que davão; e,já sendo improbo
(I trabalho, foi necessal'Ío montar-se uma secretaria
l'egular', donde partião as ordens e se fazia a corres[Jondencia, e tira vão-se copias, das quaes extl'abi os documentos viridicos, que se encontrão no
correr do meu trabalho.
COI.'iFLICTOS QUE SE
NEIRA

DEIlÃO, E TO~lADA DA BARCA CANHO-

NQ. DL\ 28 DE lUNHO m: 1822

A canhoneira lusitaná no meio do rio Paraguassú,
entre aR portos da villa e da povoaçã9 de S. Felix(*)
continuava a fazer fogo de metralha para uma e
outl'a pal:te, vedando a livre c0JT.!muni.cação pelo
mesmo 1'10.
, As 8 horas da noite do dia 28, participárão á Junta,
alem qas noticias que corrião, de vir outra barca canhoneira da capital em auxilio da existente lio porto
da villa da Cacboeira, e que se obsel'vava a hostil canhoneiea, parecer mover-se paru.deElml' rio abaixo
a collocul'-se num ponto em que ficasse fora do alcance do fogo das espi,nga'l'das que pllrtisse de qualqúer ponto das margens do mesmo rio, bloqueando
4'ahi o proprio porto. e in~errompendo toda a communicação por agua pal'a todos os adjacentes de Maragogipe, e d'ahi á hurra do Paraguassu, não se podendo atacar a mesma bal'ca canhoneira senão em
canoas e por abordagem, com gl'lj.ndissiOlo risco de
vida,
.
Não obstullte--era indispensavel attucilr immedia- tamer.te 'a barca que hosLilisa va continuamentede de o dia 25, depois do 'fe-Deu m. E com etreito
as -lO horas da noute do dia 28 de Junho de i822,
dadas as.ordens,? fogo !ompeu do lado da povoação
de S. Fehx, e contllluou JDcessantemente, destinguindo-se os intrepidos Lesbio (do Funil), José' Pinto
da Silva, José Vellancio 'fupinambá; CUI'doso Magalhães, Manel Mauricio Rebollças(**), Tosé Antonio da Silva Castro, Victol' 'fopasio, Malloel da
Rocha GaIvão, e outros.

0

« Altêd Avila agora ao cbefe novo
Da lula gloriosa lT(lrimo lance,
Que entraves fr.lDgueou· d'ingreme assalto:
O vigesimo-quinlo Phebo allêa.
Junbo de vinte II dous. teu melhor timbre,
Que na crista elevada a Capllpina
Despontar via bailando, emula digna.
Da em que, rompendo probo e glorioso.
Pelopldlls audaz, dilecto aos numes,
05 da difliculdade altos tapumes.
Liberlado~ delio á patria os jugos,
l"atures primos de tão claro feilo.
Que á gente heroica deu trophéos perenaes.
Diz elle o benemerilo Pacbeco
'
Que as forças caudnhára ; diz Rodl'igo.
Que immediuto lhe fMa ; o forte Castro.
Paes e Arnisau; Pitombo, que incansavet
Impulso magno dera, conjurando
Firmes varões p~triolas. com que augmenta
O impavido esquadrão. que a sceDfl abrira. ,
Diz tambem os Galvões. V:'cloe Macario,
Todos d'animo inteiro. Diz os Freitas,
Verissimo. Pedreiras e os Rebouças.
Gomes, Villaboim. Pereira e Lima,
Corona Cbl'islí. os Guimarães e Pa~s,
Basto e os Moncorvos. Recommenda
P-into. Macedo, BaceBar,.Peixolo,
SiI veira e outros presta veis. t'ece en.comios
- Ao mancebo, decrepito e meoino,
lmpubere, matrona e dama atroita,
Que as armas manejan;:lo abalisadas,
Em iguaes riscos, distincção se alcançlio,
E ao regimen da Pedro se acurvando
Perpetuo defensor alto proclamiio,
E proclamão com·eBe a independencia.

« Nesse ensejo ft:liz reproduzidos

Os dolos forão e as traições dos lusos!
Que o faBa~canihal, que ao pinho curvo
D'artilhada defensa os lemes gula.
Mãos ajusta d'amigo; porém Lobo,
Só aos rebanhos Uel. ernqual?to.~s ~anas
Não fisga-lhes geiloso, espreita mdlgno.
Arteiro as traças vis Jlcafetando,
Que froóteiros se euglobem povo e tr0pa.
Para traidor pascer vindicta e sanha.
cc Triplices pelos ares cruzão vivas,
O mareio bronze atrôa, atrôa·o sacra.
E ás mugens juntos do'orgulhoso rjp
Folgando cidadiios, tojos folgando,
Hyrnnos concertão, d'harmonia arroubo.
A alcance das bombal'das pisa a turba.
Porque o grito repilão sempilerno
Broncos ismaelitas. Desse ensejo
E' que o Perpenna vale-se, II abjurante Os céos deslumbra com sulphuria nuvem.
De palanquet_s prenhe e de metralhas,
Que a alguns equestres dilacera e rQmpe.
Brame/U, reb'ramem os munhões teimosos.
ELle gloria se adula o hungaro infido;
Em vao, porém. que o brio soberano.
Dos fuzis brasileiros não se acanha,
E á nautica erupção, com-auso. encontra.
Aos in viles redobr.p {) godo Eolta
Successivos tambem grossos pelouros

C') Todos oó ann03 os habitanles da cidade da Cachoeila
(') Vide o Brasil Historico, 1. anno da 2" serie.
C") Depois doutor cm medicina e lente de botanica da commem'Orão o dia 2f> de Junbo de 182~. como o mais gtorioso
•
da sua historia.
escola da Balda.
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Aos teClos convizinhos, que, abalando.
Ahuraca e os perfura. Era II pendencia
Em aspeclo horribilimo; eis que estofo
O vivo esta das aguas dera ensejo
A' veloz defluenCla, que trouxera
O baixa-mar, que olfensa incutir obsta
Além da cantaria, ao sitio emparo.
Ondll alto abordAo vasos, E' frequenle
lnd'as im do traidor inslancia e ataques,
QUIJ os não vê. deslumbTado. enlão ociosos.
Correm cü'elle parelha iniquoE outros.
Que enlre os morilibanos, com disfarce,
E de Lysia oriundos, n'alma alentão
Furia, rancor, vingança I Ei-los dos teclos
Por dupla alvenaria abarreirados,'
Enlre as consortes, que lhes são d'abrigo,
A gemer pranteadas, fogo li balas
Na multidão desatão; dessas cargas
Salvára a nacellar mão prodigiosa.
Quando o plumoso cassid~ enlre rumos,
De perfido fuzil, varado vira.
Mora ind'assim de tudo o inviclo peito,
Onde em requinte ardor. onde em constancia
As salamandraS' são, que alento goz~o,
De seu patrio fervor, nas sacras brasas.
« Por um bidult se esglJla ainda o cofre
De suasõÍJs macias, com que querem
!\lover os chefes o traidor 1mboaba.
QUlJ O'cbmplemlJnlo nega á ré promissa.
Dobra arrogancia o luso, e até comina
Bombear, se mais persistem, a ampla villa ;
Arde a genle. brav(~a e as trelas morde,
Que ao golpe, que suspira, os empecêra,
E em tudo balda. mas de V~IOl' cbeia,
A golpe deCisivo o inicio adianta.
Quando nem d,) Orobó já se avistava
O monoo d'oiro ao sol, que foi-se as on'Ias;
De receios mordido o lusitano,
Vendo o progresso á causa. resolvêra
Co'as trévas escoar-se. O bronzeo brado
Q\'1e a reClolher desperta. :I bora oitava,
Deixa, pois, dlf soar. Sentida a falta
Após' vem nnncios de que, O ferro erguido,
O boiaulecarvalho, á sirga, desce.
Pitombo, que é insomne. e a quom palpila
Prcsago o coraçào, os patriotas
'
Convoca, antes que algum, e ás orlas vÓa
Das torrentes; tambem vens Castro invicto,
DtJ pulso philisteu, e destendldas
Guerrilhas. que ao fugir derão estorvo,
O mais vivido fogo o vaso investe,
Oude tambem se alcanção nom~ egregio
Vertssimll, Galvões. VicIO. Moncorvo;
Para-assú, MauriCIO, Baldoino.
Pedreira, d ,outros d'arrojo e alta constancia.
De um lado atroa e d'outro o hosUl castello,
Que novos raios de esperança illudem
l~ o parabem se dá do aberlo prelio,
Em que esgota valor e o brouze esgota.

« Do bahiano valor o estranho oppresso
Vencida a pertinacia. agacha as grimpas
A escuna hostil c o chofe. que aprisionão
.Mauricio e Para-assú, a quem coubera
A coroa naval. Avulta beroica
Obra ilio-vigor: guerra <105 tyrannos
Viva condicionão. se recusem
Co'a, que unisona voz o BraSil abre.
De prompto tl'ansiglr ; ou sólta a presa,
Para mais não volver, partir á Lysia.

« Diz.- Avila

tambemcomo. já d'antes.

J unIa concliialoria e de deftJsa
Provisoria installou-se, por que houvesse,
Para salva-la. da provincia as redeas.
Diz mais como, n'um lriduo, predisposta,
O alto heroismo de Cachoeira imita,
A concita-Ia Freire. Coimbra e ou Iras,
Essa, qUIJ, á esquorda, o do Guahy nas margens,
Eleva as torres, e InhamiJupe co'ella.
Onde os Vellosos preponderão. Conla
Como no mesmo dia, cm que ó\S primeiras,
lleroic'! proclamára a. que o' nome 110 ra
Do patrhrcha Francisco. inclyl.U villa.
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Onde o Bulcão patriota o primaz fMa,
Da prole egregia ladeado sempre.
E onde o senado. Diogo e os Villas-Boas,
Onde Piobeiro, Borges e Barrelo.
nahiana. Argolo. Cabossú e Mello.
TtJives e varios, são de porte honroso, )
A smiTA DA CACHOEIRA COABIUNICA O :lIOVr;uENTO REVOLUCIONAR'l6 Ás

.'

IJIFFERENTES LOCALIDADES, AFUI DE SER

ACCLAMADO O SR. D. PEDRO OE ALCA TARA.

A junla, immediatamente depois da tomada da
barca canhoneira, mandoR ao Sr. Manoel Mauricio
Hebouças, um dos combatentes, com omcios ás priJUeit'~ls autoridades e á camara,de Mal'agogype, communlCando-lbes todo o occOt'ndo, levando de mais
a copia au.tentica da aclamação, pa ['lindo no dia 29.
Neste mesmo (lia foi aclamada 11 regeucia do Sr.
D. Pedro nos vaHes de Santo Amaro, e S. Feancisr..o
d~ Sergipe do Conde; e na" de Inhambupe promoVIda pelo Gapitão mór VelIoso e seu filho Simão
Gomes V e l l o s o . ·
A canhoneira lusitana alem das peças de- ferro e
bronze que a guarnecião, continha nõ purão muitas
outras peças que serrião-lhe de lastro.
'Essas peças a junta concilia toriíL de defesa fez empregar na fortificação do ponto do engenho Tororó,
de Manoel Jacint:ho de Navarro, á margem do rio
Paraguassú, na entrada da vilia da Cacboeira, ao
comnYaudo do valente Viclor Topasio. As melhores
peças foeão para guarnecer a fortaleza de Paeaguassú, na embocadura do mesmo rio, sob o commando de um capitão de artilbaria ; e as mais forão
remettidas para '1 villa de S. Francisco, afim de forLificar-Ihe o porlo.
CREA-SE o ll!TALuAO DE PERIQUITOS
'\

Dos principaes combatentes ao mando de José
Antonio da Silva Castro formou elle o nucleo do
batalbão, que depois se denominou de Periquitos, em
consequencia do distinctivo da farda; e anles que se'
fosse inc.orporaI' ao exercito em Pirajá, foi mandado
a Nazareth em apoio do& seus habitanles, que não
podião se pronunciar ostensivamente pela a.Çclamação
do Se. D. Pedro, por peetenderem ahi os natUl'aes de
Portúgal, e partidal'ios da ca.usa do Madeira, obstar
a mencionada acclamação.
ORGANISAÇÁO 00 EXERCITO PACIFICADOR

Sabendo o governo da Cachoeira oa app"oximação
do general Pedro Lahatut com fot'ças no Rio de JaneÍl'o, Perna mbuco, Parabyba e Alagoas, para orguIlisat' tJ exercilo paci{icador, ordenou que da villa de
S. Frat~cisco a maior parte da força de i' linha, que
se tinhã'passado da capital pat'a o engenho do capilão mor Bnlção, fos e para a Cachoeira, fazendo
parte della o famoso Pe~ro Jacome, de cuja força
tomou o co.mnandq, o coronel Rodrigo Antonio
Falcão- Bmndão, indo euro elIa destac~r no Ca-briLo(*).
Organisou-se com os officiaes imigra1:los da ilha
de ILaparica um balalhão dMominado Cacboeirense;
(') Slluul'bro da citlade di! Babin. ,

graphico,

ilfe o mappa hydro42

...

.

,
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e dellc fazião parte Antonio de Sousa Lima (Por-I querela, commandada {feIo coronel Felisberto Gomes
tuO"uez) conhecido pelo Lima de Haparica, e José Caldeira, que passon-se immediatamente com 600
l\fil~'celino dos Sl~ltOS, sendo este batalhão desla- homens do batalhão da Torre a occupar. Itapoan.
cano pal'fi os pontos ,de defesa da Bahia.
Esta fOl'ça era até então commandrrda pelo major de
Antonio dr. Sousa Lil1la(*) invadio a povoação de artilhal'ia Luiz Cot'l'eia de l\Ioraes. A outra, da diItaparir.a e a tomou do poder dos lusitanos, que a reita, commandada pelo major José de Banos Falcão
guarneéiào; na qualidade de com mandante militar, de Lacerda com pl'ehendia toda a extenção da linha
oppoz·se COI11 os seus valente~ companheiros d,e al'- fronteil'a ao inimigo desde o .limite da p-rimeira
mas a touas as aggres~ics lwllanas, até ao asslgna- pr}l' Hapoan até o eugenho Cabrito; -essa força era
.. lado feito de armas do /:lia 6 de Janeiro de 1823, em antes comnHI~dada pelo coronel Rodrigo Brandão,
que expellio os lusitanos pelo podei' da força.
qne passou a commandal' a força da Caghoeira. O .
No dia 22 de Julho de 1822 cx'eou-se na Cachoeira arsenal de guerra passou para a feira de Santa An:la,
a companhia de Bellona pela in!lucncia de Ignacio ;;r.ndo o organiador del1e o capitão José de Sepul.. Joaquim FerJ'eira Lisboa, depois Ignacio Joaquim veda Vasconcellos.
Labatut mandou no (lia 4 r~rorçal' a linlJ~ de dePiLombo, cuja oJ'ganisaçi1o foi como lUzem os docnmentos, que adiante copiarei.
fesa desde a passagem de ltapngipe até Ilapoán e a
No dia 30 de Julho Cl'eOll-Se li companhia de Ma- tone de Garcia d'Avila; pelo interior, desde o Cavode, sendo inc~mbido o capitão Manoel Fernandes lH'Ho até onde houvesse necessida·de. Nomeou parlL
Ponce do commando da fortaleza de Puraguassú, gual'llecer os pontos de S. Thomé de Pari[Je o major
que creou em Ma!'agogipe um batalbão de artilharia, José Frederico Pascoal Colona, ())IH um ul'mazem
com o beneplacito do govemo da provincia, do qual de deposito para o suprimento da força(*).
fÔra commandantl;\ o tenente Antonio de Cirqueit'a,
e ofÇJciaes, encilrregados das companhias, Manoe! Crea ·se a companhia de Bellona ein 22 de Julho de 1822
Coelho de Almeida Sande, e Sebastião Luiz Fer'/'la villa da Cachoeil'l't.
reir:! e outros.
O major .do regi mento de ca-val1aria da ilha de
" IIIms. e EExms, 81'S. do conselho go\'el'llaLivo. - TeIlaparica José Joaquim Salnstiano Ferreil'a, orga- nho a honra de pela primeira vez, dirigir-me a VV. EExs.
nisou dons batalhões na villa d~ Santo Amaro, donde com os arligos da organisaçào da companhia Bellona Ca.
marchou para a Cachoeira organisando abi outl'O ha- choeirense o lermo de eleição dos respecLivos officiaes,
talhão den<1minado Cacnoeirens.e addido ao de Hapa- e juramenlo por .copia; mas um pouco condoido por ter
rica, sendo os sens aj udantes Manoel dos Santos de ignificar a VV. EExs. a falta de patriotismo de alguns
concidadãos, que aliás esperança vão grandes cousas.
Barreto e o cãpitão Manoel Rodrigues Gomes.
Teve a orgallisação da companhia por principio a reuOs itnparicanos fizerão prodigios de valol' na to-o
nião de alguns palriotas nas occasiõcs de ataque, e demada da fortaleza e da povoação'**), soffrendo o ini· fesa,
afim de que nem divagassem as ruas publjcas desta
migQ consideraveis perdas, apezar do triplicado nu- vdIa incevt05 do lugar da sua reunião, nem de bom grado
mero de combatentes, destinguindo-5e muito o retrocedessem ás suas cnsas sem o temor de serem notados
commandante da esquadrilha Itaparicana João por colm'des; epol' fim, que escu~a referir, c VV. EEX!l.
vcrão pelos artigos de organisação.
•
Francisco de Oliveira Bota.
'
« Bernardino da Silva Neves, por ser um dos patriotas,
Estabelecido- o guartel general, com a chegada de
Labatut no dia 29 ele Outnb:'o de 1822, no Engenho que se ljnila i'eunido comigo, e combatido a barca ca·
Novo(***), o eoronel RodrigQ. AnLonio Falcão para ali nhoneira ua occasião em que se convor,árão pessoas para
organisação da companhia, se otfereceu pat'a cstar neHa;
foi com a força do seu commando, senelo bem rece- aobstava·
lhe o ser soldado de cavallaria, lUas o patriola Rebido pelo general eill chefe, que no dia seg:ünte bouças se ellcarregon ele ohter-Ihe a licença, e de facto
o fez contramarchai' para Pirajá, com a dita força obteve-a para entrar nesta companhia: por conseguinte
afim de protegei' nqueHe ponto gun,rnecidQ pelo va- entrou na discussão .dós artigos da organisação, sanc"
Jente capitão de cavaJ1aria Dedl'o Riheiro, que havia ciOnOI1-flS com a sua assignatl\l'a. votou nos omciaes, asncoDselhndo ao general a tentar' o inimigo e ataca-lo signou o termo de eleição, tl o juramento: continuou a
sobre o, pontos de S. Caetano, e Bate Folha, defen- ir nos exercicios., porém não tardou muito que não fal·
(lidos pelo corajoso surgento do 10 regimento de tasse a quasi 1000S.
Entrelanto succede ser promovido a porla-bandeira
linb<r Mallocl Alves, coro alg,umas praças ela meS~l1a do «regimento
de cavallaria, e querendo com isto proteslar
arma e voJuntario?, por elle alistados e disciplina- o retirar-se da. companhia, aquclle mesmo patriota obteve
dos. O coronel Rodrigo Fãlcão attacol1 os aggres- do coronel respecli\'o novà lir.ença. Se enlão faltava ao
sores, que abandonál'ão a posição ,em que estavão exercicio, depois nlllTCa mais fui a elle; !i elle um palogo que. rompeu o fogo da al'tiJharia. Deste dia em lríota mui robusto e habil pam as armas, com menoscabo
diante principiarão os cOIÍJbates e as operações de das cOlllpromissões, e obrigações mais ~crias, U[IO se preslando, nem na cavallaria, nem na companhia de BeIJona.
guerra, sobre-o que opportunamente fallarlli.« Com este segue parelha José Luiz de Aze\'edo. Até o
• Labatut di vidio no dia 3 de Noyembro ó eXeJ'ciLo
Joflo Pedreira do Couto, não !.em querido compaém dua.s divisões ou brigadas, uma do 11orte, ã es- tenente
recer, á despeito de ter sido calhcquisado pOl' pessoas de
respeito, e conseluo.
« Finalmente desde a organisação da companhia, ou
(') Por amor da verdade hislol'Íca, seja dilo que um grande
numero de portuguezes europeus tomarão as armas cm def~sa para melhor dizer, desde que se tratoú de organisar,ão
da causa du Brasil, e outros cuncorrêrão com suas forlunas para aliás de se úrganisar a eompanhia tenho experimentado,
óI independencia politica do Brasil,
que. a maior parle dos bomcus são incapazes de se reu(oo) Muito se distinguio na p{Jleja. o vaknto artista Semeão nirem, e sustentarem inslituições voluntarias, e mtiiio
José Bar.bos~, que ha pouco falleceu no Rio de Janeiro, dflcano mai- incapazes de desempenharem os sells deveres, sem
dos carplotiHros do arsenal de marinha. Esle veterano da nossa o lalego do castigo; aliás abusão da igualdade.
,indeljendeocia era nalural de Itaparica ; mu'itas vezes me referio. com vivo enthusiasmo. os factos veridicos dessa guerra em
que elle militou como voluntario.
'
,
("') Vide (/ mappa.
(") IgDacio Accioli, «Memorias HisloricRs, I)
(l

.
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• Na discussão dos arLigo~ q)le sOe olferecerão primeiramenle, muitos dos que se Linhão ,voltlllLariamente olferecido para a sua organisação, se evadirão vergonhosamente, porque enLre esses arUgos, havião alguns qúe
erão ardues para os que Lencionavão abusar da liberdade; de forma qne para auglllentar I) numero dos soldados, foi-me necessario convocar alguns individuos, e
fardaI-os a minha custa, apeznr de se dizer em um dos
arLigos, que, só cntraria para a companhia aquelle que
independesse de soldo, e fardamento. Com Indo entre QS
desgosLos que me tem causado a experiencia do que venho lle referir, resta-me o prazer de ter na cumpanhia
patriolas mui dignos!
« Agora de proximo, em consequencia da ~ostallação
deste conselho governativo, propuz que cumpria que enLrassemos em servit;o ao menos montando guarda aos
domingos, visto qu'e segundo as cirr.umslancias de l)1uitos
dos individuos da companhia, a maior parte empregados
puhlicos, não se poderião prestar a esse sel'l iI;o nos d~1s
da semana: til'e o Fazer de vêr decidir affirmaLivalllente
pela pluralida(le dos camaradas, ResLa para compleLarmos
esLe serviço, que nos eejão dadas ao menos vinLe e quatro
armas reunas, pam fazer o numero de trinta, com as
que ha na companhia.
« A' vista do referido VV. EExs. decidin\õ o melhor,
daodo algumas providencias a respeito das remessas.
E. fi. ~I. - 19nacio Joaqnim Ferreira Lisboa. Jl
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r.ompanhia r.om todas as solemoidados que precisas
forem.
u 7' Qne debaixo dos mesmo; principios, e pela razão·
de que a companhia se organisa livre, e isoladamente,
não ficará em sujeição as ordens ue alguns dos chefes dos
outros corpos militares existentes neste districto; embÓl'a ali suas patentes scjão superiores.
.
(C 8° Que os mesmos off1ciaes sempre serão ligados, ao
voto da maioria onmerados camaradas da companhia,
em tullo que não seja defender o posto que lhe seja destioado nesta villa, ou marchar para a capital,
.
II 9" Que q~lando porém haja um chefe de força armada
sobre cujo commanrlo deva ficar a companhia - Bellona
Cachoeirense-ficilndo igualmente os seus chefes e os dos
outros corpos exisLentes, então ficará a gompanhia dita
ligada a obeder.el-o j mas tambem sómente sob as rasões
estabelecidas, .de defender esla villa, e D1al'~hal' em soccorro da capital por deselllpeoho da causa adoptada, e
susleolação da.acdamação do Sua Alteza Heal.
II 10. Que. todos os llatriotas, que compozerem a companhia, ficaráõ obrigados a fazer exercicio Iodas as Lardes,
em quanto não estiverem correntes nas evoluções e manejos bellicos mais neccssarios. « 1'1. Que o ::eniço ordinario di~ r.omparihia sómente
será o da gnarni:ão do seu aquJrtellameuto, ou ponLo da
'reunião; coororme o detalhe particular da me ma companhia.
.
« 12. Que ne caso de infracção de alguns dos artigos da
parte de qualquer,dos patriotas; será ad'irtido civilmente
pelo seo commandante em conselho particular da oompanhia.
« 13. Que noalmente ,erão torlos os patriotas obrigados
por approvação dos referidos.... artigos, a ligarem se por
um juramento ao seu cumprimeoto. - Ignacio Joaqnim
FeITcira Lisboa. »

II Os patriotas abaixo assigntldos anhelando prestar-se
com todos os seus esforços ii bem de desempenhar prosperamcote a defesa da patria, suslenlando a acclamação
de Sua Alteza Real, regente perpeLuo constitucional e pr-OtecLor do reino do Brasil j tem enl re si accordado uniformimente organisar uma companhia miliklr debaixo dos
principios enunciados, e sob as clausulas, c condicções
seguinLes :
« An. iO Que a companhia será composta de todos
Ju'!'wnento e installaçao.
os patriotas adeptos, e que se quizerem adherir, uma vez
que estejão em circumsLancia de independer de soldo, e
Aos vinte seis dias do mez de Julho de mil oitocentos
fardamento, c pr.estar-se em todas as acções olfensivas, e e vinte e dois anllos nesta villa da Cachoeira, e casas em
defensivas; se apparecer pois algum palriota, que esteja que se unirão os paLrioLas eonvehcionados para a organas dilas circumstancias, e se olf~r('ça a incorporar na nisação c1~ companhia destiuada com o titulo de - Belcompllllhia, não será recebido, sem mostrar que não está lona Cachoeirellse, - foi proposto por todos os que se
com praça n'outro corpo, ou que pam isso alcance licença acLavão 'presentés a eleição de um' presidenLe, e um sedo seu chefe.
.
cretaliÍo, para apurarem os votos em escrutínio, e lat' Que oe patriotas reunidos, procederáõ a vota~ão \ rar-se a respectiva authentica, e approvada a proposição
dentre si afim de que a plnralidade de votos sejão no- por acclalOação, forão a pluralidade absoluta nomen,dos,
meados os üfficiaes desde capitão, até alferes inclusive, para presideote o coronel en'ectivo de cavallaria José Gal'rele\'~ndo para J1lllioria de posto a maioria de votos.
cia Pacheco, e para secretario o advogado Antooio Pereira
:1" Que para se con\.Je~er o apuro d'essa maioria de Hebouças ;'os quaes principiál'ãor,a exercer (IS suas resvoles .om toda a exali:\ão precisa precet\er-se-ha a pre- pectlvas funcções'foi iusLal1ada a "otação por escrutinio,
- via YlIlação de um presidente, e um secretario ú cargo e apurados os votos, sahio capitão por quatorze votos
elos qllaes llcaráõ as funcções do· escrutinio, e pnbli- rgnaeio Joaquim Ferreira Lisboa, tenente por treze votos
cacão dos omciaes immediatamente ao mesmo aclo. Os João Pe:Jreira do Couto, e alferes por doze voto :\lanoel
mésmós presitlente c secretario defiriráõ, e escreverúõ a Bocha Gall'ão . .E logo lodos declarúrão que na eonformia acta da organisaç,lO da ~ompanhia e do juramento que dade dos artigos que aprovárão, e no mesmo acto se enpresti\rão todos os paLriotas.
Lregárão ao capiltío nomea~lo, qu~ logo se h,o~lve pOl: ~m« ú' Que a compa"hill seril designada pela denominação possadoj bem como o: maJ~ OmCI~eS, se .d~~lJ'l se o Joraae- Bellona Cachoeirense - Lendo por uniformes meias I me~to (O s~ntos evaooelh.o, a todos os pat110l~s,. e com
fardetas le panDo a7.l1lmeia-cor, gola, e canhão do mesmo efTCl!O der~l:rdo o ll1.esm.o Jlll~lll1ellto pelo pr~sldente re-·
panno aVÍ\'adL1s ele eocarnaelo. e a. barretilla serão de pl~C~I~O, :lIra~ sübredlto, Jllr~!';O t(lllo~ ~1nanllJ1lmente cumI éos da forma do da \eaião ela tPITa com as chapas pll~ouardal o me mos allloos, pOl ,elem da .sua aproo
.'
I _
I'açao, E para constar fiz esLe lermo: Antolllo Pereira
c lap
corres.po~(~entes ao Lltulo da companlJl,l e aos JOlOeS da Hebonças, se~retario nomeado, o escrevI _ José Garcia Pamesn1<l f,lI da.
checo de l\loura Pimenlel P. AragÜo.
« ;;0 Que o officiaes serüo recoouecillos pelas insignias
porque se reconhecem os of(jciaes dos mais 'corpos mili- CTea-se a companhia de Mavol'(e em 30,de Julho de 1822.
lares, precindlnda de dragon'ls, e I) deslintivo em tal caso
sel'á o cio eSlylo das meias fardetas.
« 111m. e Exm. SI'. - Abrasado pelo amor da palr'ia, e
« 6° Que a companhia r,or issso me 1110, qué Lem por desejando empregar !odas as minhas forças em defesa
fundamento da sua organisação sÓl11ente a defesa da pa- della, dirigi ao Exm. general cm r.hefe a representação
lria, e da a~elamação de Sua Alteza neal, assim Lambem inclusa para a organisação de um batalhão ele caçadores
existirá, em quanto eJ..i tír (\ causa da sua orgao!sação; composto de duas compaohias de cavallal'ia, e quatro de
isto é, em quanto a capiLal não for dcsoccupada da tropa caçadores, conforme o' plano juoto, que olfereço ao cooppressora, ou esla villa deixe de arreceiar-se de algum I nbecimento de vr. EExs, para oMer apuração. - Anataque inimigo: portanto cessando a causa, reunidos o Itonio Joaquim Pires de Carvalho e Albuquerque, cacamaradas, far-se-ha uma acta formal da dissoluçilO da pilão-mór. Il
,.
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Artigos {Lmdamelltaes

da, creaçi!o
Mavol'te.

da companhia

de

(~ 1° A eom,pauhia que é formada de patriotas volllntatal'l~s, será dislincta pela denominação de l' companhia
pall'l~la ~e \Io\'orle, defensora da patria, e elo Prinr.ipe

do serviço, seril permiLlido fazer-se, reunindo-se para
isso lodos os patriolas da companbia, e procedendo-sEj.á
votação entre elles, e a decisão que houver, será participada pelo com mandante ll.a companhia ao comOlandante·
da força armada ou aquolle governo supel'ior debaixo de
r.llja ordem estivor. Appl'Uvo. Qual·tel 30 de Julho cle 1822.
- José Garcia PaclJeco cio \\Ioum Pimenlel e Aragão, 'coronel commandante.-Verissimo Cassiano Gomes, capitão
nomeado. - Francisco l\Iacario Leopoldo, tenente nomeado. - José Venancio da Cunha Ribeiro, alferes nomeado. II

conslltuclonaJ, regente e defensor perpetuo do Brasil.
« 2° .~ companhia lerá como a dos corpos militares,
um capHao, um lenente, um alfercs, os quaes sel'flO eleito'>
por volos dos palriotas, qtie a compoem,
u 3° Esles' omciaes, assim eleilos, devcràõ appresenlar-se ao chere, que for entflO reconhecido po'r commandanle da força armada, c receber elesle por escripto as lNSUBORDI~AÇAO NA TROPA BRASILEIRA E CONFLICTOS QUE
nomeações dos seus postos, do que dep.ois nomeará oca·
SE DERÃO
pitão os ofl1ciaes inferiores para a mesma companhia, <;ue
devem -ser, dois sargenlos, tim forriel, e qUJlro eabos.
Apezal' do grande pall'iotismo que se via na Lropa
u 4° Os uniformes ria companhia serão: farda azul,
e
povo
da villa da Cachoeira em prol da nossa
curta, cflm canhões, gola e boIões amarellos, vivos encarnados, e cOl'I'eiame lambem encarnado, barreLina com emancipação politica, o pomo da discordia invisivelmente se introduzia, O~l porque entre corpos
chapa" e coroa amare11a, e pluma encarnada.
« ~o Os orric:iaes usaráõ das insignias militares, à ex- reunidos ha sempre emulação e ('ixa", ou por procepçaQ de dragonas, e em jugar- destas usaráõ de galões curar ogenio do mal meios para entol'peccl' a mal'n~s canUões, com as di(fercnça~ respecl iVlls ás gradua- cha da J'ecommendada união, que convlOba tei para
çoes de Se115 poslos.•
debeBar o inimigo commul11.
- \( 60 Cada um cios patriolas, que compoem a compaD'esta arte organisando-se intempestivos túmulnuia, fará o seu fardamento á sua cusla, e aquelles que
não podere.m fazeI-o, serão fnrdados ú cusla dos mesmo tos, que se augmenlavão com o gl'jto de-morrão os
mm'atos-porque na capital· da Bahia el'5.o viclimas
officiaes.
.
« 7° Acompanhia não vencerá soldo, nem elape, em- dos lusitanos os filhos do Bl'asil, que erão tratados
q\lanlo não for erppregada em serviço e 'ainda quando es- de caibras(*), e exposlos elles esuas familias a conti·
leja empregada, só vencerá elape, ou soldo, aquelles pa- nuados insultos e veixações. O governo da Cachoeira
triolas cujas cireumstaneias assÍln o exigirem; á excepção e.ra providente, sendo muito solicilo o coronel José
dos officiaes.
Garcia Pacheco; que em todos os conflictos appa« 80 Acompanhia receberá d'a commissão d'administração, ou da repartição, a que, compelir as munições de recia acc~dindo aos quarteis ou as crescidas reuguel'rR, quando for preciso; e LanLo a respeiLo' deslas, niões tumultllosas,apasiguando e chamando á orcomo a respeito de soldos, e elapes (nos casos drclarados dem 'os amotinadol'es, sendo coadjuvado pelo corono art. 7°) assignará o commandanle da companhia os nel Rodl'igo Brandão e pelos de mais commandanprets, para a lodo o tempo conslar, o que recebeu e tes, a· que pertencião os subleva.los que perturbavão,
para que.
a ordem publica.
9° O commandanle da companhia só ficará sujeito
A mais difficil desordem de accommodar foi
ao chefe da força armada, ou a um governo superior aos quando o tenenle coronel Felisberto Gomes Caldeira,
mais chefes dos outros corpos militarps.
10. Em occasiflo de marcha, e quando seja· preci,50 em um momento de impeto, deu uma bofetada no
deixar de eslar a companhia debaixo das ordens somente soldado de artilharia -Estevão Càaves, rasgando-lhe
do chefe da força armada, ou de ou 1.1'0 govel'llo superior, a farda no acto de o agarrar, sem duvida por algum
ficará o arbilrio do commandanle da mesma companhia excesso deste, em gravame da tranquillidadc puhlica,
, falor escolha daquelle éorpo, a que se deva reuuir.
que-já estava alter,!da por falla da rigorosa disciplina
« U. li. companhia ficará sujeita ao seu commandante, tão necessaria nos corpos militares, chegando os
e este ao sobredito chefe va força, conforme determina o corpos, ém diveI'gencia, a acommelter o qual'lel de
reguJ.amento mililar, reservadas sempre as exenções de- milícias do regimento "da villa da Cachoeil'U, onde
claradas nos artigos.
« 12. Para o bom desempenho das obrigações de cada se ach ··ão prooos o dito ~o!dadO- e outros.
Disposta a força com mandada pelo coronel Roum dos patrioLa prestar;\õ 'lodos juramenlo, sendo esle
deferido aos omciaes pelo cOlllmandaule da força armada, drigo Brandão a vingaI' a afronta do seu camarada, com difficuldade o commandanle t: o proprio
e aos mais patriotas pelo commandanLe da companhia.
« 13. Para meluor organisaçao da companTlia será con- governo poderão model'lll-a, e por isso O governo
cedido pelôs commandanles dos regimentos mililares enviou o cadete Dallif;J.l Gomes de Freitas ao quarlel
desta villa, que passem desles, para áquella, alguns pa- de milícias a' persuadir os soldados presos e os sens
- triolas, aLé o numero de vinle, que volunlariamente qui- ~ompanheiros á obediencia militar. O governo ignolerem reunir·se l.\ mesma companhia. .
« 14. A e~islenciã da companhia. dura rá lanto, quanto ra va, com tudo, II ol'igem de tão sellsivcl motim,
a necessidade de defender á pa~ria, e. a causa pia, e em occasião cl'ilica em que a patria procurava libel'lar-se da escvidão colonial.
_
.santa que felizmenle se tem adoptado,
Já se achava então no'quartel O tenente coronel Fe« 15. O commandanle da companhia terá um livro, no
qual fará com a devida formalidade, ,o alistamento de 1isberto Gomes Caldeira, exhortando os soldados a
todas os patriotas, que tiverem praça na mesma, ficando não alearem o facho da descordia, garantindo-lhes a
a seu cargo enviar por copia á repal:lição Il "ue per- benevol~ncia do govel'no e o perdão do crime .(\omtencer.
metlido. Deste modo a.pasiguados os animas ficou
« '16. Estes artigos da creação da companhia, ssrão
sallco::íonodos pelo commandante da fórt;a armada, e re· desde logo restabelecido o socego na "ilIa da Cagistrados no dilo livro, que deverá'ser rubricado peto dilo choeirn como convinha á ll'anquillidade publica.
conlluandante, e serrlo declarados no mesmo os nOmes
dos mesmos patriotas, que forem eleitos para officiaes.
« 17. e pelo decurso do lempo, e conforme as cir(') Não se lembravão da carta régia de 1~ .de Janeiro de
cumslancias, que occorrerem, for necessario accreseen- 1773, que forrou os esr.ravos em Portugal, Dlal> claros que os
Lar-se, ou ampliar-se alguns artigos, relativos á boa ordem senhores.
I(

I(

DAS CONS1'lTUIÇOES
os

LUSIT"ANOS

TENTAO

UM DESEàl8A.RQUE

NA

COSTA DA

SAUDARA E SAO DERROTADOS

Constando ao g'overno da Cachoeira que os lusitauos tentavão fazer um desembarque ná cosla da
Saubara, especialmente na fazenda do padi"e Bernardo, fez e~pedir uma força comm.m4ada pelo
coronel Roill'lgo Brandão; e no mesmo dia em que
se approximava ella ao ponto do seu destino, divisos
3 bal'cas canhoneims, com o projecto de fazerem o
dito desembarque na mencionada fazenda, como já
havião feiLp de outras vezes, sem encpntrarem resistencia; mas forçando a artilharia daquella fOI'ça
a marcha, collocou as peças de que dispunha em
lugat· conveniente, travando combale, qüe pouco
durou, porque ao chegar do reslo da columna, sem
qne maior prej uizo experimentassem os nossos, fugirão os lusita!l0s, deixando na peleja alguns mOI'los e outt'os' ferIdos.
.
A força bl'asileira assim vicloriosa foi acampa~' na
fazenda do Acupe, com o fim de pl'Oleger toda a CO"sta
da Saubara, donde regressou, por ordem superior,
em fins de Setemhro de :1822.
AS YILLAS DA PROVINCIA DA DARIA ADUEIIE~I AO MOVnIENTO
.REVOLUClONARIO E PROCLAMÃO

o PIIINCIPE

D. PEDIIO.

As villas que, em seguida aos movimentos da Cachoeira do dia 25 de Junbo, acclamárã.> a re"encia
do SI'. D. Pedro de Alcantara, forão as seguintes:
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curador, Francisco de Paula Carvalhal, escrivão, Silvestre Bartholomeu de Almeida.
Itapicurú.

A c.amara pl'oclamou a 7 deJulho de 1822, senda
presidente José Antonio - dos Santos; vereadores,
Ignacio dos Reis Pessôa, ManoeI J01lquim do Carmo,
e ManoeI Moreil'a da Assumpqão; procurador Antonio dos Santos Jardim, escrivão, Franciscu Gonçalves Leite.
Jaguaripe.

A camara de Jaguaripe, aclamou em 30 rle Julho,
e compunha-se do presidente sárgento-mÓ1' Joaquim
José de Santa Anna. - Vereadores Joaquim Continho dr. Almeida e Bernardo .fo::ié tie Almeida. -'
ProcUl'iHlor Antonio Manoel de Sousa.
Valença.

A eamara ele Valença aclamou em 5 de Agoslo de
:1822, sendo presi4ente o juiz ordinal'io ManoeI An-

tonio Campello.- Vereadores José Campello de An··
drade, José Venaucio da Fon 'cca e José de. Ara ':!) o
Baptista. Procurador Antonio de Sousa Brum. EscI'ivão Reginalclo Jo~é de Miranda.
Jacobino.

A camara de Jacobina 'aclamou em 12 de Julho
de :1822, sendo presidente o juiz ordinario ManoeI
Maragogipe.
Teixeira de Carvalbo Vasconcellos. Yerendores 1\IanoeI Correia de Miranda, Custodio Ah'es Ferreira e
A camara de Marogogipe acclamou no dia 29 de Antonio Joaquim de Oliveira. Procurador João AleJunho a regencia, e os que figurarão na acta da ca- xandre de Andrade e Freitas; Escrivã.o José Guido
mara forão os seguintes membros:
de li'igueil'edo.
Presidente, o vereador mais velho, capitão João
Paralagi ou Bal'cellos.
Caelano Borges; vereadores, José I"nacio da Costa
e Almeida, João Marcello_Alves Barboza, o capitão
A camara de Barcellos aclamou em 12 de Setembl'o,
Bento José de Souza; procul'ador, Romão Pereira
de anezes, e escrivão João Pinlo Ribeiro de Souza sendo presidente, a juíz oI'dinario Lourenço Mendes
de Araujo. Vereadores Joaquim Vasques Miguel AnBi.IIhões..
.
.
,gelo e Caelano Dias Ferreira. ProcUl~dor BernarInhampube.
dino Joaquim de Santa Anna .
. Os ~embros da 0ruara de Inhampube que astaitite.
slgn~rao a acla no dH.l :19 de Juuho de :182l, forão:
pyeslrlenle, o capitão Dionisio· Vieira de Lir14lt FaA villa de Caitilé, oulr'ora "illa 'o Vil, do Principe
tlm; vereadores, Manoel de Jesus Almeida Il1Bacio Rodrig~es Maia e Felix Alves de Atl1ori~, pro- pl'oclamou em 15 de Agosto sendo- P. o juiz ordicurador, Joao Gomes de Carvaiho escrivão fSedro nario Jorge -da Silveira I\lat:hado. Vereadores Angelo Costodio Villasboas, Ricardo LOUl'enço de AlAlexandrino Rodrigues de Oliveira'.
'
meida e Theotonio Gomes de Azevedo. Procurador
Domingos Constantino da Silva. E crjYão Pedro da
S. F,.a11~i.sco da Barra de Sergipe -do C~llde.
Sil va Pi mentel.
A. aela foi assignaua no dia 29 de Junho. sendo
Serinhaém ou Sautal'e111.
presl.dente, o bachal'el Joaquim José Pinheiro,
depoIs barão dc Monte Serrate; vereadores, Pedro
A camam de Santa rem aclamou em l8 de Agosto,
Antã~ Netto Cavalcanti, os. capilães Antonio José
FerreIra e Manoe1- AthauaslO de Araujo es~rivão sendo lllesidcnte o juiz ordinal'io ctlpilão Antonio
Feliciano Teixeira da Malta Bacellar e procuradOl~ José·de Meneses Nebreza..VereadoI'e Domingos c1a
Silva Freire, José Caetano Sara.ivlf, João Francisco
Antonio Felix Henl'iques de l\Ieneze::i.'
de Sousa e João Caetano Le sa. Pl'ocul'ac1or Caetano
Ferreira Borges.
Santo Amaro.

.

Cunmamú.

A acta da' acclamação foi assignada em 29 de
Junho, sendo presidente, o Dr. ouvidor Antonio
A ,camara de Camamu aclamou em 25 de AResto
José Duarte do Araujo Gondim; veI'eadores, João ae :1822, seudo presidente o i IIi;:: d;:J dil'eito ordinaLourenço d~ ALhayde Seixas, Antonio de Araujo rio Mal'celino FI'ancisco de Mello. Vel'eac10l'es caGome;; Juntar, José Apollinarib de Oliveira, pro- pitã.o Caetano Alfonso Monteiro,l.\Iano 1 Rodrigues
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Fragoso, e Sebastião Hygino da Assumpçào. PI'O- na Cachoeira, forão acclamando a Sua Alteza o Sr.
curador, Tbeodorio Dias de Carvalho.
D. Pedl:'o, e dispondo o po"o em favor da independencia do Brasil.
U1"'UblÍ.

A camara da villa doUrubú acdamou o Sr.
b. Pedro em Setembro t 822.

A eamara de Mit'anddla acclamou em Setemhro,
endo presÍJlente o ~uiz ordinario Antonio Modesto
ele Sá Sarmento. Vereadores, Antonio Cardoso ·Gome', e Antonio da Costa. PI'ocul'ador P-cdro 'Alexandl'ino ele Carvalho.
Cayl'ú.

A camara de C,lirú, proclamou em 20 de Outubro
de 18:22, sendo presidente o juir. or(1inal'io José
Ara.nha Coutinho. Vereadores, AnloI1io José Bel'l1ôl1'des, Romualdo José Pinto, e João Vicente de
Queiroz. Procu~ador, José Albino da Silva. Escrivã8
FI'ancis::o José Rahello ue Souza.
Jussiape 01/ Rio de ConIns.

A "i11a de Nossa Senhol'a tlo Livramento, uutr'ora
'cuamn.da' Jussiape, nome'inuico uo mo de Contas,
acclamou o pl'incipc, sendo presidenle o juiz 01"
dinario. capitão-mór José Nunes de Souza. Vereadores, José da Rocha Bastos, Manoel 'Lopes de Oli'veira, Antonio da Silva. .lli-veil'a Guimarães. Procurador, Joaquim José Gu1marães. Escl'ivão, ManoeI
de Oliveira Guimarães.
Villa Nova.

Pl'esidente, juiz ordinario, urciso José Pereira,
Vereadores, Manoel Longuinhos oe Souza. e Francisco Dias Martins. Procurador, José Fràncisco de
Araujo. EscrivãO, José Norbel'to Soares.

.,

AMARO PARA E:STENDER-SE COM A ..JUNTA CO 'CILIATORIA
DE DEFESA, cml O FIM DE MUDAR-SE A DENOnllNAÇÃO
QUE ELLA TINEL>\ ADOPT·ADO.

~Ji1'a!ldel1a .

Jemmoabo.

CREGA A' C.~CHOErr.A UllL\ I>F.PUTAÇÃO DA VILLA DE SANTO

,

l~ntre as pesso.as notaveis que acc1a.márão o Pl'incipe not~ivão·se, com a eamam em Jeromoabo, o capit~o FI'ancisco Felix (1e Carvalho, jtiiz Antonio
FI'ancisco'Tei,,-eil'a, vigal'io [i'.runcisco Pires da Fonseca c capilão Joaqnim Mal'tios Fóntes.

Ma!'ahú.

s Illembros da camara de Marahú, que acclan1"trão o Sr. D. Pedro, furã.o: presidente o juiz ordinario Peclt'o do {!;spiL'ito Santo Aragão, vel'eadores
'l'hcodoro Rod['igues Lcm(ls, Bernal'dino José de
Lemos, e Antonio _Cados Pedl'oso, procurador João
Borges de Figueiredo.
(!aruvellas.

Algumas das villas da pl'ovincia, a medida que•
ião ten(lo noticias officiaes do que se passava; acclamavão a regencia do príncipe, tendo por governo
no rcconcavo a junta concilialorin de defeza, eleita
na Cachoeira. Porém nas viJlas de Sanlo Amaro da
Purificação e de S. Fra'ncisco de Sergipe do Conde,
com rasilo se eutendeu, que, a junta tão sómente
eleita pela Cachoeira, nào podia seI' um govúl'no para
as de mais villas coaligadas: nesse intuito envial'Ao á
Cachoeiro: uma deputação composta do bacharel
Miguel Calmon du Pin e Almeida, tenente coronel
Felisberto Gomes Caldeit'a e major João Maria da
Silva Torres, a qual em uma reunião de patriotas,
propoz, que se mudas3e a denominação da junta conuijiatoria de dereza, como significativa de uin governo
gemI no reconcavo, pnra o de - Coml11issão da caixa
mililal'. Os creadol'es da junta, que' funccionava com
actividade e zelo, e os parlidal'ios de 'uas glorias,
mostrarào-se desgostosos, pOl'que tiverão como dp.gl'adante a proposição das villas de Santo Amaro e de
ô. Francisco; porém o secretario Antonio Pereira
iJ,ebouça , pal'a evitar uma cisão, fez o que pode afim
tle desvanecer o motivo que es_a pI'oposta traria para
a discordia cm época tão melindrosa ecritiea, e persuadiú a seus companheiros, e ao .auditorio, que
funccionava, que o governo alli estabelecido ficasse
de então cm diante com a.denol1lição de Com missãode Administração da Caixa Militar, e lavrou-se a
acta d~SSjl mudança de ,titulo. E assim se forão denominando OUIl'RS. corpol'açôes collectivas que se
creal'àú na CachoeIrl1.
Os memb"(Js da caixa milí/al' de Ll1aragogipe pedem a sua

demissão.

u 111m. e EXlll. Sr. - lnstall'ando-sc nBsLa villa uma
commissão de administracão ela caixa militai' na forma por
VV. EExs já sabida, esfli cingida à suas atribuições, de
que jil se lem afaslatlo, eOllle<:ou a exercer suas funcções,
consenand,) o maior p.-umo de economia no fornecimento de bocca, e guerra, cuidando 110 seu fundo e fiscalisaÇfIO destes com a mais seria indagação possi\'el, sem
que lenha feiLo abalo ao povo, e menos locado no numerario do. corpos, guardanLlo-se esLe cooio um sobrecellenLe para as prccisões repentinas j proçedendo-se nesta
marcha com ludil a brilndura, seriedaLle, e respeito.
uMas, EEms. 51's., devendo este nosso procr.der ser bem
olhado, a3sim pelo povo, C0l1JO pelas antoridades deste
lugar para de algum moelo sermos trala~lós com alguma
delicadeza; peto contrario na noite do dja 28 dtr corrente
c'rLos indiyiduos desenfl'eados insulUlrão de palavras, e
prole lárão mMLe 11 um dos dignos membros desLa corporação o reverendo vigario parochial, inLeiro paLrioLa,
lJura qn este jamais continuas e no seu exercício; e isto
sem, que 1.lOllv~sse outra causa mais, L10 que a vonLade
de assim obrarem, e não pal'ilUdo ahi o insulto, é quando
no dia 31 do correule JoílO' Flol'encio de Aragão, Manoel
Pereira Chave", Felippe Nery l'el'eira, homens pardos, c
Manoel Domingues Corrêa, branco, pessoas da ultima
plebe se apl'esenlárao armados de páo na sãla da sessão,
e desenfread,amenle passárão a repreherlller-nos em mesa
perante grande nutU~ro de pessoas dignas diJ6 villas de
p

A camara de Cal'avellas compunha.-se do presid nte juiz ordioario FelisheI'to de Azevedo Coutinl1o, vereadores, Manoel dos Santos Reis, José de
Souza lteis, José de Squza Leite e Antonio José de
Fal'jus. '
.
•
As villas de Belmonte e outras, por seu turno, a
medida. que forào tendo noticia do (lue se passou
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S, Amaro, e S. Francisco a esla villa vindos com omcios e
guias dos commandanles <laquellas villas pdl'a daqui levarem farinha para o fOl'Decimento tle bo«ca da tropa auxiliadora, e povo emigrado; os quaes officio~ sendo por nós
auendidos, fJanqueamos a comprade tal ~enero; ecom tal
procedimento nos impel1irão a que jalT41is farultassemos
licença para lal .conlpra áquell~s compradores. e que só
deviamos franquear aos habitantes desla, aos quaes jú se
havia licenciado por esta mesa.
.
" Nesle projeclo algulllas pessoas aproveitando-se ela
occasião, uo despotismo daquel\es, recolherão farinhas em
suas casas, f<lzendo Ileslas seleiro puJ.nico cOntra os ca,pitulos geraes da policia, e IOrnárão a revende-la, não
só aos referidos compradores de róra, como até ao resto
da pobresa desta villa, sem mais respeilo ás leis, e ás
auSoridades do lngar,
.(1 Ainda mais chegou a ousadia daquelles fJualro
ca,
beças, pois que até impelirão a compra aos compradores
de'fÓl'lI desobedecendo as ordeos, que apreseulavão; dadas
por esta mesa, jmullando ~ esla (:e palavras deseomedidas,
" E' tal a insubordinação, e falia de casligo nesta ca,
nallla, e a fraqueza da lropa desle lugar, que nos faz receiar orna perfeila alúrchia, e com e11,1 a nossa ultima
desgraça. Nestas l.ristes condicções, dirigimo-lIos ao COIllmandanle da força desta villa pedindo satisfação desCes
insultos sobre aquel\es individuo, e deu-nos em resposta,
que dirigissem0!i nossa su pplicu fi VV. EEx!t.
« A' visla do que, para nos acautelarmos de algum insulto
mais violento, J'('presenlamos' a VV. E~xs. todo o referido,
e submissF.menle requeremos a nos a dimissão, dignando-se V\'. EExs. de officiar a esta camara, para eUa reelegeI' oulra camara, e assim nos livrarmos de UIll 'preçjpicio tão eminenle. E com tudo como ver'dadeiros patriolas nos olferecemos p.11'a todo, e qlJalquer serviço da
nação, c da sanla causa, que abraçamos.
II Deus guarde a VV. EExs.'como nos é mister. Maragogipe em mesa, 31 de j\gosto di i 822. - O presidente,
Joaq.uim Ignacio da Costa, - Pedro da Silva Freire.-José Osorio Ferreira de Andrade. -João Pinlo RilJeiro
Souza Bulhões. II •

Copia da, acta da nomeação da commis~ão de defesa e
administração da caixa militaI' de Naza1·elh.
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prini as ordens, que pela cOlUlllissão lhe forem dirigidas-'-/'
em beneficio da causa. em que e.;lalllos empenhados,
ficando' nesta parte sujllito a commis,ão pam evitar a arbilrarieu'Ide naquelle, em que está confiada a segurança
dos cidadãos e da policia.
« 6" A comlllissão se entenderá officialmente com a
camar"ltia villa de Jaguaripe sobre lodos os ohjeclos, que
se fizerem rer-iprocos em nosso beneficio e segurança dos
pontos pl'incipaes cle detesa, para (ll~ com_muro ar.cordo
'nprirm<i-uos.
« E- passando 11 rilzcr-se a eleição flli eleito para p['~si
dentro, por p1uralidade de volos, Fl'anl'isco José de Aranjo
Franeo, pura secrelario João Amado Coutinho Barata,
para membros, João ~Iaria Cesla Feneira, l\lanoeJ do Nascimento j[onleil'o, João Francisco de..\ledinas, e para supplente Cervasio Jllaquim do Amparo; o que conclnido
assenlou-se, qne lodas eslas providencias serião proYisorias, até que a jnnla provisoria de governo da prol'incia
entras~e na gemI, e ampla f'xlenção tios seus poderes,
o qne disso mesmo se omciasse á camara da villa e á
EXlll. junla. E ep João Amado Coutinho 13al'ata como secretario a su bscre"i. ~Seguem ,sn 40 assignatuJ't1s,) E lá
conforme. - ,João Amarlo Cl)uLinho .Barala. II

Acta da commissão da caixa militar de Alarogogípe,
u AóS trinta uias do mez de Julho de mil e oilocento,
e ,iole gois nesta villa ue S. Bartholomeu de l\laragogipe
ellJ,casas da camara della, onde comparecerão l6das as
autoridades ecclesiasticas, militar, e ch ii, e Illdis pe soas
e cidadãos con picuos de la I'llIa, e da Cachoeira. Ahi
foi proposlo flelo povo unanimente, que para segurança,
e sustentaculo desta vilJa era de summa Ilece~sidade,
que se ol'''anisa. se uma commissão de adminislração da
caixa militar, ora formada nesta villa.
1" Para cuidar tanto da arrecadação, e fiscalisação
dús fundos d<: mesma caixa destinadas :i defésa, como-da
promplificação das muuições de guerm e bocca, que necessaria forem para o mesmo fim.
'
« 2" Que se llomêe dois cornmissarios, um para deslribuir a .wuniçãó de bocca pelos corpos, outro para repartir a muniçilo de guerra pelas de mais armas,
,e 3? Que.us.. auloridades constituidas nesta villa antes
da acclamacão cqnlinuem no exercicio de suas funcções.
« 4" Que a cOjllmandancia da força armada compila
ao inspecto)' intel'ino, e encarreg~do da fon;.à armada
nomeado pelo povo e cidadãos, o capitão-mór nggregado
"Janoel da Silva de Souza Coimbra, o qual r.onsl)ilal'á a
esta commissão de adminislração da caixa militaI' dos
abjectos relativos á defesa.
« A' visla do que passou-se a nomear-se os cOll1lll'issarios, alh'ts os membros, que tlclel'ião compor a dita commissão, que forão unéluimente, e são os·s~guinte : o sal''gento-mór Joaquim Ignacio da Custa, o reverendo padre
meslre P~dl'O da Silva Freird, o reverendo vigario parocllial José Osorio Freire de Andmde, r.apiLão Joaquim
Conc;ail'e dus S<l.nlos, e João Pinlo Ribeiro de Souza BuliJões, 9 passando a nomear os commissarios, forão eseoIludos pam munições de guerra o lenente "Ianoel Coelho
de Almeida Sande.
" Para íls rle bocca Francisco da Porciuncula, e para
thesoureiro o capitão José Martins Barbosa; finalmente
delillel'ou-se, que o inspeclor enealTegado da força participasse a presente resoluçiío a EXUl, junla provisoria. E
para conslar rez-se a presenle, em que toclos e (I ignaraO. En Pedro da Silva Freire li escrevi. O presidenle,
o argento-mór JOaquim Ignacio da Costa.-Pedro da Sill'a
Freirc.-O thesoureiro, vigario Jo é O'orio Freire de Andrade. - Capitão Joaquim Gonsalves dos Santos. - João
Pinto Ribeiro ue Souza Bulhões-. E tavão as ilssignaturas
do povo. Eslá conforme. - Freire, II
(I

« Aos tres dias do mez de Agoslo de mil oitocentos e
vinle dois nesta povoação de Nazareth, e casa principal
da pmça, onde se reunirilo as autoridades. eeclesiaslicas,
militares, e eivis, e mais cidadãos eon'5picuos, e po\'o.
roi proposto, que a exemplo das villas colligada5 era de
necessidade, que se elegesse uma commissão de dcresa
composla de um presidente. um secrelario, lres membros
e um supplente, para comparecer nas sessões da com~issão na faHa de qualquel' membro proprietario, e unammemenle accordárifo em que as funcções da com missão
fossem.
" J" A' com missão pertence cuidar lanlo da arrecadação dos fundos da caixa miJilar, como de fazer prompLificar as munições de guerra, c bocca, que necpssarias
forem.
« 2" Nomeará dois commissarios, um para cuida'r dos
mantimentús, e outro pal'a as munições de guerra.
« 3" Promoverá a, assignalu ras de donaLil'cs voJuntarios para funelo da caixa mililar, a sim como poderá
dispor em beneficio da causa dos dinheiros publicas pertencenles a nação, e quando uns, e ontro não cheguem
para as despezas, pro1llo~erú emprestimos, dando as claresas necessarias parll serem pagas pelu t'azendá nacIOnal.
« li" Logo que tenha noLicia, de que algum cidadão
trabalha por eslorval' a marcha da nos a regenel'ação, ou
qne e faz suspeitoso por qualquer principio, a com missão
fará os Illab erios exames sobre- o seu procedimenlo
para conhecimenlo do seu erÍlne, e conhecido criminoso, .
Inspccçt10 do cOIl!missariado de gucrra.
omciará lIO commanda nte interino da força armada para
o prender, e a commissão o remelleri"t preso pal'a a villa
Ihspector o majol' Antonio Maria da Sil va, Torres:
colliguda mais vizinha.
'
« 5° O commandanle inlerino da ror.,:a armada CUIlJ- e depoi~ o ll1iljor Enzebio Gomes Barreiros.
\
-
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.C~mmis al'~o, Jo~quim Antonio Martinho, e~-I
Assistentes .deputados, Lazaro José Jamheiro,
Crlvao AntonIO Maria de Moura e Mattos, e depOIS José João MUlllZ, Francisco José da Silva, Francisco
AntoniJ Tavares Itapagipe.
José Ribeiro.
:I o Escripturario, Fenciano Moreira.
Dito do commissa7'ia.do de boeea.
~o e 3" Dilo, Manocl José Velbo Junqueira.
Inspeotor João Pedreil'u do Couto, comrrissario
Th,souraria das tropas.
Fmncisco Caribé Morotava.
Thesoureiro
gel'al,
Joaquim Bento Pires de FiEscrivão Manoel Mauricio llebouças, depois doutor
em medicina. e leute de botanica da faculdade da gueiredo.
Commissario assistente, fanoel Maria do Amaral.
Bahia.
PlIgadol'. Eustaéhio José Pereira de Andrade.
Dito de fardamento.
Omcial de hofete, Jos.é Ilangel TUl'U1'Y.
Commissal'io, Francisco -Anlonio Fernandes PeAuditoria do exeréito.
r-eira .
Auditol'es,
osbachal'eis
-Honorato' José de Barros '
V{l/a da Santo Amaro da Purificação.
Paim e Antonio Calmon du Pin e Almeida.
Presidcnle, o coronel Gaspar d' !\raujo A>:evedo
Ajudante general, o coronel Joaquim Pires de
Gomes de Sá, e ajudante' Antonio Joaquim Alves Carvalho e Albuquerque, depois visconde de Pirajá.
Pinto de Almeida, Joaquim Alves de FI'eitas, Luiz
Qual'tel mestl'e general, o major de artilbaria
Pires de Carvalho e Albuquerque, e Manoel de Oli- Joaquim José Rodrigues.
veira Mendes. Esta com missão {oi devidida; 10 em
secreta7·ia.
com missão de munição de guel'ra. Inspector, o major
Jo'io LOUl'enço de Aturde Seixas. 20 de munição de
Logo que .chegou o gene~al Labalut todo Jl expebocca, Inspector, o major Luiz H.od/'igues Daltro cli.en te foi feito pelo 20 cadete, ás suas ordens, Ladislau
Rocha.
dos Santos Titara, que paz em dia toda a corrcspondencia avulsa, desde 30 de Julho de 1,822 até 28 de
Commissões da cãixa militar. ViIla de S. F7·allciseo.
Outubro. Depois cntrál'ii.o para a secretaria o capitão
Presidente, o coronel João ~laria dé Pina e Mello. de cava11al'ia Manoel de Vascollcellos de Souza
Ajudante, João Pereira Gallo, Joaquim José de Bahiana, que servia até 12 ue Novembro, c em seMOUI'a e Camara e capitão José Netto da Silva.
guida o advogado José Mendes da Costa Coelho e
Feliciano Moreil'a. Começou a· servir de secretario
Villu.de Caml1mú.
interino desde 12 'de Novembro, o cirurgião-mór do
Presidente, Luiz Ferreira Borges.
execcilo José Maria' Cambuci do Valle, até que em
Secrp.tario Joào José Fabio.
9 de Abl'il de :1823; passou para o exercito o cirurAjudantes, Domingos de Almeida Camara, An- giào-mór de artilbaria Christovão Pessoa da Silva,
tonio Nunes Machadue Archangelo Fel'reira Bo"!'ges. ·que organisou li secretaria do modo seguinte:
Secretario, com a patente de maje!', o cirurgião
, Jequiriçá.
mór José Maria Cambuci do ValIe.
Presidente, o teneute coronel João' Lourenço
Offieiaes da seCretaria, com a patente de tenentes
Soares.'
- do eslado maior, o cadete Ladislau dos Santos TiLara,
Ajudantes, padre Theodosio Dias de Castro e os e os paizanos José Mendes da CosIa Coelbo e Fran- ~
capitães Manoel Fernandes Barreiros e João Fran- cisco de Salles Freire.
Pelil. derÍlissão do general Labatut, ficou encanecisco de Jesus.
gado da secretaria Larlislau dos Santos Tilara. até
VWa de' Na::al'elh (hoje cidade).
depois que o exel'cÍto entrou, no dia 2 de Julho de
Presidente, o coronel Francisco José de Araujo 1823, na capital da Babia.
Franco,
Trem de guerra.
Sel:retario, o profe Sal' de l:.ltim João Amado Barata.
O Irem de guerra foi estahelecido M povoação da
Ajudante, Fl'ancisco de Souza Vivas.
Feira d.a Malla d<> S. João a 12 leguas distante da
capital. no mez de Agosto de 1822, para as tropas siVilla de 'Valença (hoje cidade).
tiantes, sob a di!'ecçãp. do c:lpitão de artilharia José
Presidente (não lomou assento).
AII'os -da Sih a, que alli se apresentou em Julho, en- Ser.l'etario, Innocencio José GaIvão.
cal'l'egado do lahoratorio. Com a chegada do ge-•.
Ajudantes, ó coronel Francis'lo Xavier ~e Figuei- neral La1)~lut no dia 27, continuou na Feira da
redo, o ~adre J~s~ FI'ancisc? do Passo, capitão-mÓI' Mata, o trem de guerra, sendo substituido o diBerna!'dmb de !::lena Madul'elra.
recto!', \la' dia 12 de Novembl'o de 1,822, pelo capitão
Essas commissàes soccorrião os pontos do prr.- _Manoel de Vascon~elJ?s de Souza ~abiana. q~e f?i
sidio do mOrl'O ~e S Paulo, do Acupe, Saul~ara, tambem logo substltUldo pelo .majOI' de. artllbal'la
6amboa, Itaparlca, Funil, as llbas das Fontes, José Pedli:~ de Alcantara, a C~jO cal'So ficou o trem
Yaccas, 'Fr~des, Bom Jesus, é os de mais pontos e lahol'atQl'!o a~é 12 deJa~ell'o de ~823, em. q.ue
que uecesslta vão de soccorro.
passou a d~r~cçao para o maJor-AntoD\o do Esptnto
S,mta l\'luncl.

Commissariado geral.

OrganisaçlJ.o do com71liss'1riado.

Commissario geral, Pedro Ferreira Bandeira" o )commissariauo será composto dos seguintes empregaIlropl'ietario.
dos. os quaes vão declarados por sua ordem: com missa rio em
Com:nissal'ios deputados, Antonio Joaquim .\.lves chere,
deputados-commissarios, assistenles·commis~arios, asdo Amaral, Francisco Manoel de Castro.
sistentcs-deputados, commissarios, fieis, escriplurarios.
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cc 1.0 Ao commissario em chefe pertence responder pela exe- logo ao marechal commandante em chefe do exercito. afim de
cu\ão deste regulamento, e fazer entender e cumprir todas as que este possa fazer respooder perante a com missão militar
obrigações que neHe ~e prescrevem para cada um dos empre- aquella autbridad~ que por omissão deixar de cumprir as requisiçÕes que lhes furem feitas.
gados. '
l\ 2.° O commissario em chefe será respoDsa vel pela con( 15. Todas as requisições scrão dirigidas por escripto e asducta dos seus empregados e pelas faltas que commetterem, se signadas por quem as üzer, e nellas se devera declarar o que
em lugar de os entregar ao pastigo e proceder contra eHes, lhes se precisa: e para que. O empregado que alterar esta ordem
occultar 05 defeitos ou perder tempo em remediar as faltas que será". punido. bem como a autoridade a quem se fizer a requisilhes conhecer. Semelhantemente serão responsaveis ao com- ç~o com estas formalidades. se a não cumpI ir por negligencia.
missa rio em chefe pelos seus subalternos os ehefes dos dilleren- Havendo impossibilidade de se satisfazer "uma requisição,
tes departamentos do commissariado.
'
deverá ser declarada tambem por escripto, porque só assim se
•
( á.o O commissario em chefe proc:urará saber do general farã attendi vel.
em chefe as tropas que tem a fornecer, e em que lugares, bem
« 16. Emquauto o fornecimento do exercito fizer mais conta
como onde deve estabelecer os depositos de viveres. Obtido por arrematação ou por ajuste, não se ad:>ptarà o de adminiseste conhecimento cuidará. logo cm apromptar os generos ne- tração. e por isso nos tempos competentes será posto a laIlÇos ;
cessarios, ou mostrar ao general em chefe 05 inconvaniantes que e ainda que não fa~ão conta scrão sempre aceitos. porqlle é
mais uma prova, com as certidões dos preços correntes para
se orrerecerem.
« 4..0 O commissario em chefe devern todos 05 mezes re- se legalisarem as con:i"pras dos generoso
( li. O commissario em chefe, ou por si ou pelos seus depu·
metter á secretaria de Estado dos negocios da guerra, e ao commandante em chefe do exercito, um mappa das rações de pão, tados visitará os depositos e deputações das provínCIas, ao meetape o forragens, que sc destrilJuirão no mez antecedente. e nos uma vez cada anno, e regularã tlldo quanto fór conveniente
'
outro das que no fim delle ficárão existindo uos dillilrentes de· ao serviço e de interesse para a iazenda,
( 18. O commissario em ch'jfe, para a destribuição das rapositos.
« 5.0 O cvmmissario em chefc deverJl,remetter mensalmente ções, tlInto de liquidos, como de 501 idos, mandará usar de meá secretaria de Estado dos negocios da guerra. e ao marechal didas feitas pelo padrão de Lisboa, e cuidará em que hajão pacom mandante em chefe do exet'cito, um mappa dos transporles dr'ões das mcsmas nas principaes cidades e villas do reino.
Podendo combinar-se as ditas rações por p.eso. o commissario
empregados no serviço do exercito.
( 6.0 O commissario em chefcl deverá igualmente remetler a em coefe pref(jrirá esta reducção. •
« 19. -O commissario em chefe, depois de rever e fiscalisar
secretaria de Estado dos negocios ria guerra um mappa do estado dos pagamentos dos traosport"s aonexos aos copos do todas as contas parciaes. deverá apresentar a conta geral na secretaria de Estado dos negocios da guerra, com as relTexões
exercito.
({ 7.0 O commissario em chefe, até o dia ~4 de cada mez, de- que enteoder convenientes, para serem presentes a S. A. Real;
verá remetter á secretaria de Estado dos negocios da guerra o e quando algum empregado deixar de dar a que lhe pertencer,
orçamento das despezds, que tiver de fazer no mez seguinte sem justo motivo. será suspenso temporaria ou perpetuamente,
em cada um dos artig')s de viveres e transportes, declarando segundo a culpa que se provar j mas a conta gerai não selá re.os meios que tem para as supprir, e 05 dinheiros ou generos que tarl1ada por essa causa_
cc 20. O commissario cm chefe não mandarâ-abonar descanecessita para o fornecimento do exercito.
({ 8.0 O commissario em chefe. certificado pelos necessarios minhos ou ruiua de generos, ou ele outros quaesqller objectos,
Juizos e exames. que deve procurar ter;lo estado da colheita sem que sejão legalisados pelos empregados, em cujo poder es·
nas provincias do reino, fará presente aS. A. Real o numcro tiverem, com autos que provem a quantidade e qualidade dos
de moios de trigo. "milho ou oenteio, de que necessita para o generos arruinados, e o justo moti vo da sua rui na. Do mesmo
serviço da tl'opa, assiro COD10 o numero de moios de cevada e mudo fará legalisar 05 descaminbos dosgeneros. niunições ou
paTha para a ca vallaria, orçando. á vista do estado da força do outros quaesquer objectos tomados pelo inimigo, Oll inutilisaexercito e das praças quê deve manter, o nUmero de moios de dos por ordens dos generaes, as qUãFs se devt;l-áõ ajuntar aos
pão de que poderá neces itar dos reinos estrangeiros, para que autos para maior legalidade.
cc 21. 05 autos, no exercito, devem ser requeridos aos como "'overno lhe facilite não só 05 meios de fazenda, mas lhe
pr:ste o auxilio e credito neGllssario naquelles reinos para po- maQ.dantes dos corpós ou brigadas. para 05 quaes nomearáõ os
d~ contratar 05 geueros na primeira mão, e obto-Ios por paga- omciaes que hãó de assistir a elles, que não devem ser nfenoi
mentos regulados .com o gyro e respiro.dasletras, lucrando as- de um ofllcial de patente, um cirurgiãO, duas testemunbas e
sim o baixo preço e -commodidade dos generoso sem o desem- .um sargento, que sirva de escrivão.
« 22. Se 05 generos forem julgados incapazes de se distribolso immediato.
« 9.0 O commissario em ch~fe. sendo informado nos princi- buirem á tropa (precedendo ordem do commandante, a quem
pios das, colheitas, Ror via dos encarregados do fornecimenlo serão apresentados 05 autos.), o empregado, em cujo poder esli nas provlOcias, dos ~eneros com que póJe contar em cada uma verem. 05 mandará inutilisar. ajuntando aordem do commandeLi as para, o forneCImento do exercito, e P?rque preços. orde- dante e a certidãe de o ter assim executado para sua descarga;
nara aos mesmo~ enc3l'fegados que deposltos devem fazer, e se se acharem em estado de venda serão vendidos, e o seu producto ficará em receita a esse empregado..em que lugares.
( 23. Nos depositos devem 05 autos ser requeridos ás justiças
« 10. So o estado da provincia e o consumo dos povos não
permittir que dellas se tirem generos, ou os preços forem muito do districto. intervindo nelles o juiz de fóra da terra ou da
exces,-ivos, o commissario em chefe fará supprir os depositos mais vizinha. duas testemunhas um profe;;sor de.medicina ou
com generos do outras provincias, ou dos que vierem de fúra ·cirurgia, e o escrivão que porle por fé tulio o que se acbar.
elo reino, como julgar m is vantajoso para a fazenda e de inte« 24. Todos 05 autos serão remettidos ao commissario em
resso para 05 mesmos povos.
chefe, e so a ell~ pertencerá ~ mandar abonar os generos arrui({ 11. Quando _houver falta de generos, ou 05 preços forem nados,o.u perdIdos, ou deCIdIrá a quem devem ser imputados
excessivos, serão f'útas as compras no melhol' mercado, on seja 05 preJulzos.
nu reino ou fóra delie ; mas tanto 05 preços por que forem cúm« ~5. Quando hnja impossibilidade dt>, e guardarem as ditas
prados, eomo as com missões que se derem aos compradores. formalidades, o commi sario em çhefe obl igará os emprl'gados
erão legali adas C0m eertificado assignaclos por dous negocian- a ajuntarem a melhor prova 'lue fuI' possivl'l, ou por testemutes de conheciclo eredito e probidade, ou POI' certidões passa- nhas, ou por outro qualquer meio que mereça credito.
das por autoridade publica. segundo o costumo das telras onde
(( 26. O commissario em chefe resolverá tOdas as duvidas
se Ilzerem as encommenclas, devendo declarar as ditas r.erlí- que lhes forem propostas pelos scus suballern()l;j e quando não
dÕ3s que tanto os preços dos generos, como Odas coromissões, estl'jllrautorisado para as decidir deverá representar pela secrenão oxcedem aos que corrião nas mesmas telras ao tem pu em taria de Estado dos negocios da guerra, para S. A. Real deliberor o que julgar conveniente.
que se fizerão as compras.
C( 12. Quando as circumstaneias não permittirem que as Gom( ~7. O commi sano em cllefe, para conhecer dos delictos
pras se fação com dinheiro ii vista. o eommis ario em chefe re- ou faltas commetLid,as pelos seus empregados. poderá incumbir
gulará os prazos, de manl ira que se não falte a elles nos tum- os exllmes ne.:essal'lOS aos deputado ou mllgistrados, conforme
pos convencionados, afim de 50 conservar o credito.
a natureza dos delictos.
({ 13. Os empregados quando precisarem de generos ou trans« 28. O com!!1issario em chefe poderá punir as pequenas
portes devepl requere-los {s, autoridades oompetente • e rl'O-'- faltas. ou com slmples"corl'ecção, ou com prisão, não exeedendo
b~-Ios das mesmas autoridades debaixo das formal1d,1d.,s mais de um mez.
prescriptas, e de ncnhum modo toma-los por autoridacle pro« 29. O com missa rio em chefe mandal'a pagar a todos 05
pda. ainda mesmo quando 65 magi (t'ados lhes in9.lquem o lu- empregados,
segundo as tarifas estabelecida ; eada um dos degares donde 05 devem tirar. puta<;tos. farol a folha e_ pagara aos emprcgados quc'senirem
« 14. Se as autoririades se recusarem, e os empregados sou- debaiXO da sua IOspecçao, i o pagamento erá acreditado com
berem que existe aquillo que pedem. notaráü por escripto isso 05 recibos, que serão notados na folha. e remettidos com ehas
mesmo á autoridade que Ih'o deneg~r; se ainda assim se não no Ilm de cada mez ~ eontadoria.
prestar, darão parte aos seus superiores que o farão saber
( 30. O commissario em chefe mandal'Ú distribuir sinetes
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pO\", todos os empregados para delles usarem, além das suas em diffel'enles comarcas, exije que se faça exlensivo o

asslonaturas,
« 31. Ai requisições que o cOlllmissariõ em chefe dirigir aos
ditrerentes magistrados, e a toridadf:s territoriaus, serào exactamente satisfeitas; e aos ministros não ser~o darias certidões
de conente no desembargo do paço sem ajuntarem ccrtidü() de
as have.rem cumprido, na'conformidade das leis.
«_ 32, As instrucçõe,s. q~le dizem resppito a uni emllre~ado,
sorao communs e appltcavels aoS outros, quan~o ~e vC!'lficarel.n
~r~c~;'à;~~s»de semelhanle na~urcza c que nao cst"J<lO provl-

dilo goverllo A chegad I
t
é
lJ '
a. (~~.ovas ropas curop a~, .?
1I1,1! desenoan~ d,1 Junta pi OVISO! la, que recusando acellar
um nosso OmCIO, deu-nos a ulllma prova de sua natural
fraq~leza,ea presenca até hoje infrucluosa do bloqueio
do no, r.hegado ha sefs dias, e que se acha em frenle \Ia
~,squadra do MacIeira; tudo islo nos obriga a lom31' desde
Ja esta medida, que nunca deixamos de reconheceI' necess~II'ia, o que só apenas desejamos espaçar. incluso
olfel ecemos o plano cm que accordámos, .:tue sende o
~nesrno, adopl<\l[o ror VV. SS., não duvidamo:: que seja
lmmedJalamente poslo em praLica. Para haver a maior
cnE,~-sE o CO;XSELIIO INTEn':lO DE GOVF.RNO
celeridade possivel na reunião dos depuladós das viII as
nós uos enCilrre~all10s de conviclal', e lransmillir esl~'
Não tardou muilo tempo qne se não conbcl\esse il plano a ALranles, Ilapiclll'lJ, e Agna-fria; e VI', Ss, queirão
impossiJJilidade de exislir acepbala II .coligação ou eucarregar-so de fazer o mesmo a ~faragogipe, Jagual'ipe,
confedel'açilo politica de :od"s ás villns e povoados Pedra-bl'anca, c Valença,
« ~encionavam?s fazei' a sessão exlraordinar~'\ para
d? r~coIÍca \'0 e do s.ertão do sul c (!o no['le ela PI'O- sanCClOnür·se
ti dito plano no dia 21 do COl'l'rnte, {; no
VlI1ClU, que pl"og['essl ramonle adber Hão á causa PI'Os~gllinle fal'emos a leeição dos dapulados deslas duas
clamada; e pa['a I'el.ncdiar falta lào grave e ~le tanto villas, os quaes, '!ogo que forem eleiLos parliráõ para es n,
alcance, leve-se o pens:ll11enlO da creação elo con- alJm <le se rl'lIl1lrcm com os que se elegerem ahi, bem
selho interino de govel'!1o,· composto do um rept'l:)- CÓlIlO em ~laragogipe, e Jaguaripe, e se possivcl for, coenlanle eleilo em Gilda IJ 111 a dns villas. O pcnsa.- meçarem logo a exercer uas funcçõcs, Por isso espemento pu['lio das "ilJas de Santo Aínaro r, S, Fraa- ramos quc VV, 55, fução a pl'ediclasessão, e a sua eleição
cisco, activado pelo 0['. Miguel Calmon du Pim nos meslllos dias ((lIe indicamos; a3sim como, que pree Almeida, e aceito pelos p'l rlotas da COlchoei ra, e par~1Il decentemente ii casa do hospiLal para as sessões,
se~e do conselho, Deos guarde a VV. S~. Amigo lJeis,
conseculivamente pelos de i\Iaragogipe, Jagua['ibe, c(~cl'lados,
(Seguem-se as assignntllras.)
Valença, Inbambupe, ele" e para isso, 111) dia 21 de
« Em r.onsequencia. do que, elle dou lar juiz dc fóra
• ~gosto, reunicla n camal'a da villa da. Cachoeil\l, foi presidenle, maudára fazer as competenles participações
lida a ;;arla dos represenlantes de Sanlo Amm'õ e para a presente verea'jão; e sendo ahi reunidos lodos
.S. Francisco,'e se accordou em rCil1isat' o que se pre- os al.Jaixo. assignatlos, foi dilo pelo mencionado coronel,
José Garcia Pacheco de Moura Pimenlel Aragão, que, achantendia, como eonsta da acta IlJ~ ,aqui copio:
do-se reconhecido pelo povo e ll'opa desla villa, comman(( Aos CU dias do mez de Agoslo de 1822 annos, nesla dante. da força armada desla mesma villa, requeria antes
vi1la dc Nossa Senhora do Rozario do pOI'lo da 'c:nclloeira, d~ tudo, preslar na camara, e nas mãos do seu presidenle.
em os paços do conselho della, e mesa de vel'eação, on<le o JUI:amento do estylo; o qlle sendo ourido pelo ministro
se achill'ão presentes o doutor juiz de fóra pre idente n. presldiln,te, vereadores, e proclll'adol'es da camara, e n~o
tcnio de Cerqueira Lima, e os vereadores acluaes o le- conslando da acta lavrada no dia 25 de junllo, eui que
nenle coronel Jeronymu José de Albernaz, e capitão An- se celebrou nesta villa a aeclilmação da regencia de Sua
tonio de Caslro Lima, e, por ausencia do outro vereadOl' Alteza Real, a nomeação e reconuecimenlo do chefe da
Fran.cisco José.de Almeida, o.do anno transacto, Joaquim força armada visto que pelo mencionado leemo de vePereira do Coulo, com o procurador actual; o c<'\pilão reação, loda? as autorIdades civis, e miliiares do districlo
~Ianoel Teixeira de Freitas, e sendo alli todos juntos farão reconl1ecidas, exercendo as suas funcções, e atll'idespachárão papeis en~ benelJcios commUl11 do povo; ~ buições, como aló aqllellc referido dia e sendo proposlo
porque em consequenCla de um omcio, que o doulor juiz pelo dilo coronel, que os cidadãos prestanles d,eclarassem,
de fóra presidente havia recebido do cOl'onel de cavallal'ia, se reconhecião, ou não, como chefe da furça armada,
José Garcia Pacheco, commandanle da furça armada esla- responderáo affil'malivamenle: em consequenda do qlle
eionada nesta villa, para fazer convidar e cham'lI' lodos passando elle dito coronel ao lado do diLO doutor juiz de
os cida::lãos. lavrádores'e proprielarios consricnos, para fóm presidenle, lhe foi por esle deferido o jUl'amento de
no dia dc hoje se. acharem nos paços do conselho á obedicncia á Sua Alteza Beal, regente constitucional do
hora cerla, para se tralar do interesse, e bem da villa, Brasil o ~l". n. Pedro de A\canlara, ele fidelidada á causa
ai,nda da provincia; com elfeito se aeha"ão juntas e relf- do Brasil; e de observar exaclamente a di. ciplina do seu
mdas as pessoas da nobreza, i) mais cidadãos conspicucs, corpo conforme os regulamentos militares, o que feito
c lavradores, lodos proprietarids desta villa c ell lei mo, passou o mc. mo coronEll a ler ahi a represenlação seque podérão comparecer a este acLo, porqup a!!lu ns ·t1ci~ guillle:
xãi'ão de vil' por caUSil de, moles lias, como lJzel'i\o sabei'
~, Senhores, - As principaes villas do reconcavo, e hoje
por suas carLas, logo n~sla vereaçilo relatou o mesmo de quasi loda a prov-incia tem acclamado, como ó nolodoulor juiz de rór,! pl'esielenle, qne elle ilavia recehido um rio, regenle conslitucional e defensor perpeluo do UI'asi!
omcio, que leo, o qual é do teor segnin[e:
ao llerdeiro do lhrono porlugnez, o serenissimo senhor
." Em conseqnencia da c,arta, que recebemos do pa- Prin.cipe O, Pedro de Alcjlnlara, annuindo desle modo a
tnoLas de Sanlo Amaro, e S. Francisco, e repl'l'sentação, vonlade geral dos habitanles- deste ,'eino, que se deseJão
que a~ompan~ava. o que lndo remedo por cOlJia a V. S" unir a um centro governalivo, em seu Lenitol'io, al1m de
reqnen'o se sirva mandar COIIVOC<.\I', quanto antes, os ve- conservar sua digni<lacle e calhegoria, To~os sabem, Eereadores, e procurador do senado, as~im como tambem Jjhores, que esla acclamaçãu foi por nÓ5 feita, e pelos
t?do~ os cidadftos proprietal'ios, e mais pessoas boas do nossos concidadãos sem alleraçi\o do regimen e adminisdlSll'lClO, para se proceder nos termos da dita carta e I'C- lração da provincia, pOl' isso que descansavalOos na bem
presenlação. Oeos guarde a V. S, narlel da I'illn, 17 de fundad3- esperança, de que não seriaulOs contestados, nem
Agasto de 1822, _ José Garcia Pacheco de i\II}Ul'a Pi- pelo governo civil, nem pelo mi Iii ar : aquelle porque hamenlel e Aragão,' coroneL cqmllwndanle da (IJ"Ç'l Ul'- via já amrmado, em seus omcios a el-rei, e a Sua A!leza
mada II - Em o qual vinha incll1id por copia ii ~e6uintc Real, que tal eril o voli> geral dos hahitln03; este, porqlJe
cárla: -llIms, Srs. - E' chega,ln a occasião, em (ll1e não podia 1U0l'almenle oppor-se em nome da l:onsLiLuição
julgamos indispensavel à defesa da nossa causa, o csfa- li ~piniãll publica deste r,ei n,o, assás pronunciada pelos
belecimento de nm governo geral, não só para o rccon- dOIS terços das suas provlIIClas.
conc.av~, e ~omarca da l:Ia!lia, lIlas tambem IVlrji toda a I
(( Porém, senhores, já nos
não ó eslrallho, quanto
prOVIllCHI. pOIS que a acclamação de Jaeobina c' Valença, I nossa esperança ha sido i1lutlida I Em \'erdade, apenas
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soou em. nossa capiLal o grilo da salvação do Brasil, ou
a acclamação que Iizemos da l'egencia do nosso augusto
Pl'Íncipe, logo por um lado o pl'etencio conquistador Madeira, rodeado da insubordinada tropa de I)~tugal, maculou-nos em suas pl'oclamações e ordens, com o epíteto
de sediciosos e )'ebeldcs, c, passando immediatamente a
obrar, esquipou canhoneiras, que tem hoslilisado as ilhas
de 5, Amaro, e de Maré, a cost~ da Saubára, c barra do
Paraguassü; mandou metrall13l' Hapal'ictl, encravar a artilharia de sua fortalesa, inlerceptar a nossa commLlnicação com a cidade, aprisionando, e roubando as embarcações que fazião o nosso commercio intcriOl', e, prohibindo a importaçto de Illercadoria§ c viveres para o re(loneavo, fez mandar tropa lusilana, e barc:as de guerra
para aLacar e ocr.upar a rica povoação.<Je Nazareth: final··
IlÍl'nle preparou-se com estrepito, e terror pam acommeller-nos, e obstar a enlrada da esquudra, que vem da
côrle do Brasil em nosso soccono : pOl' Outl'O lado a junta
provisoria do governo, aliás composta de sabios e honrados brasill'iros, de quem a patria- csperava tudo, Oll
por coacção, ou por natural fl'aqueza, não I'espondeu á
participação do acto da I!cclamação de Sua Alteza Renl,
feita pelas camaras e auloridades; tem-se abstido de Ioda
a correspondencia comnosco, e fInalmente pelas suas
proclamações de 12, e 23 de julho pl'Oximo passado, se
declarou contra nós, al'gnindo-nos de rebeldes, e facciosos, e forçando com tão inauditos procedimentos a
nossa involuntaria subtrAcção á sua autoridade, Deixemos, senhores, de observar, miuilamente, quanto seja
irrisorio, que o oppressor da ~ahia appellide Hei a uma
assás pequena fracção da provincia, e rebelde a toda ella;
conslillleional á minguada catel'Va de soldados, t:: illudidos
europêos na Bahia, e facciosa ~ numel'Osa ppvoação da
provincia inteira; e hem assim não aualysemos a escandalosa inconsequencia da junta do governo, que, havendo
reconhecido á pouco como facção, só numerosa na classe
mercantil, nquella porção de homen~, que se oppunha, e
ainda se OPPÕl\ ao reconheciment.!) da regencil1 de Sna
Alteza Real, reconhece agora como facciosa toda a provincia, porque esta tem feito aquelle mesm!! reconhecimento. A esta não pensada opposição, que os governos
da .Bahia fazeni á nos a vontade declarada, e á vontade
de todo o Brasil, accresee agora a nunca esperada opposição do millisterio., e côrtes de bisboa, no que respeila
aos oflicios da camam e junla provisoria desta provincia,
relalivo~ á cataslrophe de Fevereiro deste anno; e por
despacho ~s supplicas, quo pelo orgão dessas autoridades
1be fazião o envilecido e desgl'açado povo da Bahia, acabão
de remeller para esta cidade um batalhão de soldados,
-precursor de outros balalhões, com que J10S pretendem
recolonisar em nome da constituição,
(( A' face do exposto, sen hores, é tão evidente, que se
desvanece de Lodo a e perança, que Linhamos, de que o
governo desta provincia cooperasse comnosco, e de que
nos viesse de Li. boa o remedio de nossos males, quanto
é urgente a necessidade de recorrermos, em tlOSSO actual
estado, aos meios, que tiOS deu a nalureza, para garan·
tirmos a nossa segUl'ança pessoal, e I'eal, ora ameaçada,
e para sustental'mos n justa causa, em que bl'iosamente
DOS empenhamos. E sendo de eterna verdade que a'acephalia repugna á bOIl existencia de um povo civillsndo, e
que de um centro commum de autoridade depende a
força moral e physica de uma sociedad~ qualquer; parece que o meio unico, a que podemos rccorrer em nosso
actual estado, é o estabelecimento (le lUO governo gemI,
que administre esta provincia em nomo lle Sua Alteza
Ileal, o serenissimo principe o Sr, D. Pedro de Alcllntara,
regente c defensol' 10 Brasil, segundo as regras do go\'erno l'epresentativo, já proclamado no Rio de Janeiro, e
que n03 defentla da~ aggressões, que intenta contPa nós
o pl'eteneio conquistadol' desta provincia,
" Que o reconcavo tem esperado -pela cooperação da
Slla capital, que elle não tem querido altel'UI' o regimen
da provincia, ó já bastante prova o n'lo haver lnstallado
á 50 dias uma autorielade superior' e geral, cuja falia comuinada coma boa ordem, que se ha guardado no recon·
cavo, é outra prova lHais ba~tallte aimia d 1 unidade, e ge-
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neralidade dos votos dos seus habiLanles, a fal'or da cau a
da regencia do nosso augusto Principl'. Cumpre, portanto,
senbores, que cuidemos desde já na eleição de ministros,
que devem formal' o governo proposto, Esta eleição
convém absolutamente que seja feiia pelo modo, não só
o mais legal, como mais filcil ele execular-se com prompLidã.o, aLlento o apurado e tado em que nos achamos.
Por um de dois modos podemos faze-lo, a saber: ou pela
assem~léa dos eleitores de pal'ochia, ou pelas camaras das
villas colligadas. g como no primeil'o nos pareça impraticavel, 011 pOI'qlle actualmellLe se nãu possa reunir aquelJa
assembléa, ou porque a sua reunião, necp.ssariamente
morosa, não caiba no tempo, quo ul'ge a cada momento,
e ao contrario o segundo, além de ser o mais analogo aos
princIpios popularcs c con litucionae;;, seja ao nosso vêr
o mais facil e pl'Ompto, por esta razão em I'erdade grave
e imperiosa, requeremos em nome da tropa, e (lidadãos
desta villa, o seguinte,
(( 1° Que se instalJe um conselho interino do governo
desta provincia, compo~lo de deputados eleitos fi pluralidade absoluta de votos pelas camaras, e llOmens bons
das villas colligadas, ou que actualmente lem acclamado
a regencia constitucional dI) Sua Alteza Rcal, na razão de
um (!epulado pOl' cada uma das dilas villas.
(C 2" E por quanto
é assás notoria a urgenle necessidade de estahelecer-se de3de já o dito conselho, e não
caiba na esLreiteza do tempo reunirem-se para isso Lodos
os deputados, que o sobl'cdilo conselho interino do governo se repute instjJ.llado, e enlre no exercicio de suas
funcções, logo que se reunirem cincl) deputados. O local
pal'il esta reunião, c residencia do conselho, ser'á a vilJa
da Cachoeira, ficando todavia ao mesmo conselho a faculdade de mudar em caso de necessidade. O presidente e
secretario do conselho serão nomeados d'entre si pelos
deputados,
(( 3° O conselho interino tem por fim governar esta
provincia em nome de Sua AlLeza Real, o Sr. D, Pedro
de Aleantara, principe regente constitucional e defensor
perpetuo do Brasil, observando a legislaç1io exislente, que
Sua Alteza Real ha mandado oIJservar, e SUstentar a regencla do mesmo augusto principe, segunclo os principios
do governe represenlativo, jà proclamado na côrte do
Bra il, obedecendo e executando, e fazendo executar as
suas ordens reaes e decretos jií publicados, e que se publicarem.' Todas as autoridades civis e militares, sem
excepção alguma, ficaráõ subordinados a este conselho._
(( 4° 'Que 11S camaras dêem aos seus respecLivos depu.tados uma procl1l'a~ão concebida no espirito do artigo pre·
cedel1le, Q. qúe cada um deputado preste nas mãos do
presidente das suas respeclivas comarcas o jUramenLo de
obedienciá ao Serenissimo Príncipe Regente constitucional..
e defensor perpetuo do Brasil, o SI'. D. Pedl'O L1e AIcantnra, e bem assim de cumprir fielmente o que lhe in.
cumbir a sua dita procuração. Uma copia tia presente
acla será tambem dada a cada um deputado, para sua in·
lel1igencia e execução.
'
II 5' Que o conselho interino, logo que seja inslal1ado,
faça tomar a todas as autoridades, e a todos os cidadãos
das villas e lugares, que já tem aeclalllado, e que pelo fu·
Luro acclamarem á na AlLeza Beal, o juramento de fidelidade c obediencia ii regeucia constitucional do Serenissimo principe, o SI'. D, Pedro de Alcanlara, e ao conselho inLerino do governo, em seu real nome', F. que outrosim se estabele,a uma commissão de junta de fazenda,
para dirigir as fiuanças, e nomêe um cor,nmandante em
cbefe interino du força armada da provincia, até que chegue O' ilUlU.ediatamente nomeado por Sua Alleza Real, o
qual cOll1mandante em chefe proporá ao conselho os commnndanles superiores do" diJTerentes pOl,ltos de defesa,
que hão de licar inteiramenLe subordinados ao dito commandante em chefe,
« 6° Que esLe conselho interino se di$sol va, e cessem
totlas as sua- fnncçõ-es, logo que ii capital desta provincia
liver acclamado e reconhecido a regencia de Sua Alleza
Real, e logo que da mesma capiLill se tenha eva.dido a
tropa de ~orlugal: devendo com ludo, antes da sua dissolução, promover a installaçflo de um governo provincial,
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igual aos oue se acharem in tallados nas provincias, que
tem adherltlo á causa da integridadc e regencia tio Brasil;
mas islo no coso do Sercníssimo Princip~ Regentc, não
haver alé então provido 11 csse rcspeito, segundo os principios conslitl1ciolla~s, - O coronel commandante da força
armada José Garcia Pacheco de Moura Pímenlel e Aragão;
D. Oraz Balthasar da Silveira, coronel de infantaria; o
tenente coronel do cavallaria Jerllllymo JlI5é Albernàz:;
José Joaqüim de Almeida Amisou, sargollLo-mór f!e ca"allaria; Joaquim José Oacellar e Cas/2'o, sargento-mór
de infanlaria milieiana; José de Al'UUjO BaceUw' e Ca:tro,
sargenlo-mór; Manoel José do· Freitas
II E procedendo-se nesle mesmo nclo á voLação para... a
eleição do deputado, qne com Qelas ontras vlilas r1eVIaO
formar o conselho iQlerino elo governo da provineia, em
conformidade dos artigos appro'iaclos acima, sahio deito
pela maioria de votos, o LJacl,urel formado .Franeisco
G?mes Brandão Montezuma, ao qual POl: ~e a~)ar, ausente
fOI accordado escrever uma carta de parllclpaçao da sua 110meação, para vil' prestar o juramenLo lla conrol'midadc
do art. 40 do plano e representação acima trnllscrip~a.
E de ludo mnndárão fazer este termo em que asslgnou.o DI', juiz rle lóra presidente, e mais membros fia
camara, com as pessoas presentes. fi: eu JaclnLho Lopes da
Silva escrivão da camara, o escrevi-Lima-AlbernuzCastro Pedreira - Teixeil'a. - José Garcia Pacheco (le
:\loura Pimentel e Aragão, coronel commiutdan/e dCI força
armada: D. Draz Baltl.Jazar da Silveira, cO/'onel commanII
C
d
.
dante ela in[alllMia; José e AraUJO Bace ar e aslro,
sargem'o-mol'; Joaquim José Bacellar e Castro, majo2' àe
infantaria; o vigw'io Francisco Comes dos Santos e AImeida; o padre vigl12'io Alexandre Ferreira Coelho; FI',
José de S. Jacinlho Mavlg11.iel', prégador 2'egio effectivo, e
examinado,. das ires ordens milital'es; o capi{(/'o, Antonio de Cerqueira Lima; o tenente Clemenle Jorge
Martins l\lila"ares('). II (Seo"uem-se as outras assignalllras.)

ligar as üomminicacões dos differentes lugares com
a villa da Cachoeira.
As commis~ões das caixas militares. cI'eadas nas
diversas v illas, simplificou as altl'ibuições do conselho ficando elle t:om os commissarios de guerra,
~

e assuminrlo no dia 28 de Setembro, o commando
da for<:.a militaI' afim de OBstai' o progresso da iusubordinação na tcopa, que já lavrava.
O conselho mandou depois de tudo isto uma commissào ao luo ile Janeiro composta do DI'. Francisco
Gomes Brandão Mon[ezuma e .do cOI'onel Simão

Gomes Fel'l'eil'a VI~lJOSO, com offieias da camara municipal pal'a O govemo do Pcincipe Regente, communicando-lue a neto da solemne acclamação, c
'mais occol'l'eucias havidas na provincia da. Bahia,
Esta cOll1missào s('O'uio por terra pela estrada de
"
o ,
.
l\~lI1as, ~b?gando ao fll~,~e Janeiro. O Dr. Mont~
Zl\ll1a pU:JlIeou ~m~ memona, e~pondo os ~collte~l
menlos da provlIlcla, desd.e o l.!ta 10 de li eVel'elrO
alé á partida da co'n1 missão.
« Senhor.-Os hahitantes do reeoncava (' inlerior d1 provineia da 13abia. tão brasileiros como os das briosas provincias
do sul e Pel'llamlluco, reconhecêrão, como clles, os ferros que
ainda hoje Ih~s roxe.lvão os pulsos e se Qroclamarão Iirves.
Sentindo o que é ue fragil o meio d reclamação, petição e
queixa, quando Iyrannica a autoridade a quem se reçorre, lançarão mão das armas para com ellas suslenlarém seus volos, a
acclamação de Y. A. Ueal. regente con lilucional deS'le reino e
seu perpeluo defenso! e protector, como a esta hora ja lera chegado ao allo conhecimento de V. A. Real por parLicipação das
primeiras camaras que o fizerão.
' (f Tão nobres senlimenws, Senhor. em tudo consentaneos ao
caracter porluguez de toda as eras, a liberdade e a fidelidafle.
erão de sobejO para fazer entrar en' :;eus deveres o mfame
chefe da cohorle de janizaros, sem lei. sem patria e sem religião. que bla onão de recolonisar-nos. Porém em vez de assim
o CO:<SELHO INTERIXO DO GOVERNO DA BAHIA FICA acontecer, ao contrario. elles mais lhe irrilarfio a sanha, e proINSTALLADO NA VILLA. D.\ CACHOEIRA,
testando defender as injuslas e tyrannicas deliberaçúes do peior
dos cenlumviratos, o congres:;o lisbonense começou logo de
apparelhar-se para uma 'guerra exlerminadora,
« Não fraquejou com isto. Senhor. O' valoroso espirito dos
. Concluido os successos do dia 2l de Agosto de
outr'ora vencedores dos batavosrantes, soprando mais e mais
1822, ficou instalado o conselho do governü na villa a lava patrio~ca. primeiro rebentada nesta brio a villa da Cada Cachoeira, fllOilcionando no salão (lo hospital choeira, a tem. levado hoje ás 15 villas da comarca da Bahia. és
de S. João de Deos, pl'incipiou os seus trabalhos dez da de liMos, ás cinco da da Jacobina, á cidade de Sergipe
de El-Rei e maioria das villas de sua ~omarca, f..llando sóno dia 22 de Setembro de i822. Era presidido: pelo menle desta provincia acomarca dc Parlo-Seguro. sobre cujo
capitão mór FmTIcisco Elisbão pires de Carvalho e AI- estado pôde V. A. Real ajuizar dos ofllcl-os que remellemos,
huquel'qu'e, deputado por Santo Amaro; Dr.Fran- apprehendidos. em uma embarcação que daquella comarca-se
cisco Gomes Brandão Montezuma (secl'etario), pela dirigia ã cidade da Bahia,
r( E, finalmente, conhecendo as villas colligadas, que o esCachoeira; deputado desembargador cot'l'egedor da tado acepbalo em que as relinha·o receIo de aventurar nos pocomarca Antouio José Duarte de Araujo Goudin, vos a instabilidade do govel'no, era iDcompalivef-com a sua sedepu lado pela villa de $. Francisco; capitão mór gurança. e com a mulliplicidadedn medidas. e providencias do
momenlo, accordârão a creação de um corpo moral, que diriManoer da Silva e Souza Carahy Coimbra, pUI' Ma- gisse eom prudente, mas corajosa mão o leme publico. porragogipe; capilão Manoel Gonçalves dã Maia Bilan- quanto a junta provisoria de governo residente na cidade. alerCOllI't, pOl' Jagllal'ipe; cOl'ouel Simão Gomes Fel'- rada pelo furor do novo vandalo, só existia e eli:;te para ser o
l'eil'1l, '\'e1l0so, paI' lnbambupe; padl'e 'Manoel José orgão de seus furores conquistadore~.
« Daqui tomou origem o proJecto. qne por copia tep10s a
de Fl'eitas de Dedebuz(**), peja villa da Pedl'a Branca; honra d~ apresentar a V, A. Real. pelo qual concordârão as
por Valença, padl'8 Tbeodoro Dias de Castl'O; e pOI' villas coUigadas em consLiluir um governLl, com Utulo de-ConAbl'anLes Dr. Miguel Calmon dl1 Pln e Almeida(***). selho interino de governo desta província da Bahia-composto
de um procurador de cada uma das ditas villas. e com as atlriA esle pessoal se reunir,lo outt'os deputados que bllições constantes do mesmo projecto e lermo de vereação. coforão che,\{ando da.:; villas confederadas. 'fomando pia n, 1.
({ E 'Sendo um dús artigos que o consélho entraria em suas
sobre si a boa admiaistração dos negocias publicos e .funcções
logo que se reunissem cinco dos seus membros. leveda direcção da guerra, estaheleceu cOl'J'eios ter-restl'e lugar sua inslaUoção no dia 6 do passado Setembro. com a prepara o sul e para o nOl'te da pl'Ovincia, alim de sença dos procuradores das villas: da Caçhoeira, o bacharel
formado Francisco Gomes Brandão Monl.ezuma; da de S, Francisco de Sergipe do Condu, o desembargador cOl'l'egedor da comarca Anlonio José Duarle de Araujo Gonllim; lia de Jagllaripe, o Capilã'l !\Ianoel Gonçalves Maia Billencourl; da de Ala(') 19nacio Accioli, Memorias Historicas dei Bahí~.
ragogipe o capitão-mÓI' , Manoet ria Silva Souza Coimbra; da
C') Era porlllgllez europeu, g:rande entbusiasta pela de Santo Amaro da Purificação, o coronel Francisco Elesbão
causa do Brasil.
Pires de Car'Latho' e Albuquerque, membro da junla provisotia da cidade da Bahia. c:>n'l>landfJ, porém, hoje dos procura(oo') Cl'eárão dous se'.:i'elarios: -I", o DI'. ~Ioritezuma,
dores abalxo-assignados,
enr.arregado dos negocios da gnerl'a; 2", o Dr, :\ligllel
« O conselho nenhum dever reconheceu mais sagrado ao enCalmon, encarregado_cIos negocios da fazet~da.
Irar em suas funcÇÕes do que o de immcdialamente dirigir-se
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a V. A. Real, em reconhecimento da obédiencia que por obri( 6.· Qual deve ser 11 conducta do governo desta provincia
gação e timbre pr.esta ao augusto regente constitucional da acerca dos que se acbão presos por motivos polilic"s.
grande nação brasileira; de\'er este que para mais dignamente
(( 7.· Providencias sobre rucursos judiciaes, visla a occupadesempenhar nomeou, entre os membros do conselho, ao ba- ção da cidade. onde existem os tribuaaes superiores.
charel furmado Fraccisco Gomes Brandão Montezuma, secreta··
( 8.· Iguaes providencias .sobre a lropas que devem guarrio do mesmo conselho e procurador por esta villa na Ca- necer a !'idadc e provincia depois da (;vacuação das tropas de
choeira, c ao procurador pela villa de Inharnbupe Simão Go' Portugal.
mes Ferreira Velloso, nomeação que só agora pôde ter lugar
(( E determinando-se se entregue uma copia destas instrucpela concurrencia de maior numero de membros. O conselho, ções aos ditos Sr!'. deputados, se mandou lavrar a presente aCl\1
Senhor, tem dado aos referidos deputados instrucções, segundo para con tal', nella assignando o Sr. presidente comigo secre·
as quaes .devem de reprcsentar a V. A. Real as pr~cisões da tario e majs Srs. depurados. E eu Francisco Gomes Bl'anriãn
!\Iontezuma. secretario do mesmo conselho a liz e assignei.pnivinoia.
.
.
« Digne-se. pois, V. A. Real receber beniguamentc 05 pro, Francisco Elesb~o Pires de Carvalho e Albuquerqae, presitestos de sratidão e obediencia deste conselho, o qual tão só- denle.-Francisco Gomes Brandão ~Ionlezuma. secretario. mente abrasado pelo amor da patria c adhesão á augusla pes- Antonio José Duarte de Aravjo Gondim.- .. 1ianoel da Silv~'
soa de V. A. Real passará pot: todos os sacrificios, sendo elles Coimbra.-~lanoel Gonçalves Maia Bitlencourt.-l\Ianoel José
de misler ao remate do magesloso edificio da nossa regeneração de Freitas.-Theodosio Dias de Castro.-José de :Mello Varjão.
-Francisco Jo, é de Miranda.-Manoe\ dos Santos Silva.-~li
politica.
(( Resta agora, Senbor, dar fiel conta das providencias que guel Calmon du Pin e Almeida.,»
tem dado o conselho para que nào padeça o presente systctna.
Entrc ellas tem o primeiro lugar a creação de uma com missão
do thesouro naciona! pelos motivos exaragos na portaria de 21 Felicitação dos deputados do governo úlWi110 pel'anfe
de Setembro da copia n. 2.
S. M. lmperir;.l.
(( Igualmen!e t.em Oconselho ~uid~do. quanto em si cabe, em
adiantar
rhsClphna e orgamsaçao da força, que deve bem
l( Senlior.-DefendellcJO V. M. Imperial 03 imprescrepcedo cingir os louros da victoria, e dar mais a posteridade um
exemplo do quanto póde um povo que pugna pelos direitos sa- Liveis tlireitos do povo brasileiro, It'\'ar(do-o ao gozo de
crosantos que a todo os homens assignalou a natureza, e sobre ,ua política e civil li herdade contra as arroll'antes tentatios quaes não corre transtempo.·
vas de Porlugal. e pOl' flm constiluintlo o Brasil naçilO ina Não nomeõu, pu 'ém, o conselho um general em chefe do depenrlentl~, tem V. 1\1. Imperial leva ntlldo um monuexerci o da provincia, como o ul'gião já a necessidade de um mento de gloria, que será constautemente respeitado nas
centro milItar, que mantivesse a maior unidade nos movimen- ~erações futuras, sem que até hoje lenhaappareci:.Jo igual
I
I
tos dos corpos. jã um dos artigos do pro~ecl.O, que fundamentou
a sua organisação e iustallação, por isso que immediatamenle na historia antiga oU modema. Tão a los e uunca igua aque (Ma installado soube da chegada em Maceió do gmeral La- dos feitos ha muito que a!ohetão os bahicnses rir agratlebatut, nemeado por V. A. Real commandante das tropas p,esta ceI' a V. U. Imperial; lia mllit·' que eUes têm jl1rad~ em
provincia, corno elle mesmo se exprimio em a sua proclamação, seus corações dar a vida por um,princifle ciuadão, que
que com data de 21 de Agoste passado. e da'luelleIugar, enviou soube quebrar-lhes os ferros porluguezes e salva-los do
a esta provincia.
horroroso cahos da vil an:trcliia.
(( E, Ilnalmcnte, já teriam"s batido ás portas da cidade, e
« A tuuo ~hes obSlOU a lrai(:ão ue uma junta tumlllexpulsado o inimigo. sc nã~ esperassemos a cooperação do 50- tuaria, escrava do parrido anti-brasilico, m consequenbredilo genel'8l, que Já ofliclalmente .sabe este conselho se acba
em a povoação de Larangeiras, distante desla villa 55 leguas, cia da qual bayonetas lusitanas, cobertas com o manto
pouco mais ou menos.
de consLitucion:11 protecção, se apOl+crão dil capital da
« E tendo-se muito augmentado as despezas com a sustenta· 'provincia, plano traçado no cenluvirato lisbonense. para
ção' do exercito e mai misteres da guerra, e por outro lado re- levar ao cabo o hOI roroso projecto de mcol,õnisal' a parle
conbecendo o conselho, comO seu primeiro devor, a religiosa mais feliz da America, a mais rica ~ ferlil. o vasto Impeobservancia da primt\ira lei dos Estados, II salvação publica, tão rio do Brasil. E', porém, o americano homem livre; deexplicitamente sancionada no aareO decreto de V. A. Real, do cretou assim a natureza ao crea!' o universo.. ,
10 de Agosto deste anno, accordou o conselbo por porlaria de
19 do corrente, cuja copia tem a honra de apresentar a V. A.
(( 05 bahiano , Senbor, Os vencedores elos balavos, já
Real, abrir nesla villa 1\ casa de moeda da provincia. inlltilisad~ eslão livres.. Preso o inimigo em suas trinclJeiras, não
na cidade com o *lesmo cunho, medida esta que tanto mais lem ousa a"ançar um passo, sem que receba das arIDas babialugar, quanto ~a ctdade tem já e~íldido para o rec~nc~vo qllasi nas a punição do seu tresloucad') al'l'ojo. "em perlo o motodos Çls offlClaes desta repartlção, e a esla provlDCla é ~ado mento da sua tolal ruina. Nossos pulsos j.i. não roxeão
cunhar moeda, na bem enlendlcla es~('ra_nça de que se digne' griihões infames. proprios só de outra classe de enles.
V. A. R.eal de conceder-lhe a sua approvaçao.
N' 1 . l!;
. - b 1.
;- ~I
( Deos guarde á muito alLa e poderosa pessoa de V. A. Real
os C~l açoes (e en e ~ no~ :,01 ~çoe, a lIenses.~.<l~ cc. a,
como hemos de mister. Sala das sessões na villa da Cachoeira nem c,l\ou nunca o Olon~ll llO_O SCISlUa da dl~lsao das
em 21 de Outubro de 1822. »
, provincias, E' base das suas intenções a fraternIdade, o
respeito, a obediencia e fidelidade 1\L1 augusto chefe da
nação brasileira, ao primeiro dos Imperadores do mundo,
Instrucçõcs a que 80 rcferc o oOieio acima.
o p..1i da palria, o defensor do Brasil.
« O sem are memorareI dia 2i:l tle Junho deste anilo foi
«l.o Requerer a S. A. Real armamento e todo o genero de o destinado pelo SnpremQ Arbilro dos Illlpel'ios para mal'munições, assim como omciaes habeis. que oommandem os cvr- car a feliz época da pulitica regeneração da provincia a
pos, providenci~s estas que são sobremaneira urgentes e deque tomos a honra de peJ'lf'ncor, e cujo orgão somos.
vem ser pl'omptamente dadas,
« 2.· Sobl'c a creação de correios de cominunicação pela Foi aqllelle dia o em que ..1 palriülica "ilIa da-Cachoeira
levanlou o pendão da liberdade, e procla'llou o p'Jlernal
costa. entr.e ~ côrte e a provincia da Bahia.
({ 3.• Sob. e a eleição de uma junta, que fique governando a governo de V M. [lIIperial.
provincia até se verilicar o methodo de governo para todas as
(l Entito, com a ligeireza do raio, toda a COmarca se
provincias do Brasil, determinado na constituição que fizer a vio livre, e pela meSllla fórma toda a p,'ovincia. E urgi'nao
as ernbléa geral legislativa e constituinte do mesmo reino, pro- a politica a maior unidade no lUovimcnto;;-. um cenlro
videncia qlfe urge ser dada quanto ante " porque o con elho de gOI'ernança, donue emana em, dirigid', por uma,-ó
inlerino de governo não pode subsistir fllcLrnente, altenta a
fi ão, a actividade e a forl:.<I, aO pa so que a junta residente
multiplicidade de seus memb(os.
« 4.· Sobre a competente insinuação régia ao bi po de na Bahia e instaUada a 2 de Fevereiro, acobardada pelo
S. Paulo, como dioce3ano mais antigo, para que cste institua vandalo. não só não quiz unir-se á causa da prol'incia,
um vigario capitular, por não haver durante a occupação da ci- mas a1é proclamou'contra ella.
dade recurso algum ecclesiastico na provincia.
l( Para eVitar os damuos da conrusão accordou a pro(( 5.· Sobre o metbodu da eleição e numero dos procurado- vincia, como, primeira meditla tle defesa, crear nm gores da provincia, segunJo o decreto de 16 de Fevereü'o pas- vemo que regulasse os negor:ios do momento, até que
sado, e bem assim sobre o numero dos deputados li assembléa
geral legislativa e cons\itüinte, que devum ser eleitos por esla V. M. Imperial oulra cousa se dignasse deliberar.
(l,Foi assim que, nomeando cada uma das vilJas colJiprovíncia, quando so sal!cciono a desmembração da comãrca
de Sergipe, que se consldcra actualmente como provincia :\ gada' o seu procrll:adol', se orgaui on o conselho de goparte.
verno interino da provincia da Bahia, o lJual, julgando elo
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seu primeiru e mai sagrado dever o dirigir a V. M. Imperial seus protestos de obediencia e respeito, escolheu
para isso dous tios seus memoros, que são os que têm
ii gora a honra de fallar a V. i\I. Imperial.
« Em todas as éras grandes, reiterados têm sidos os
esforços dos sahios e poliiÍços para convencorem as nações de que é sempre ephcmrra a grandeza e prosperidade, que provérll de canaes alheios, e não do essencial
de riqueza publica. a agritulLura e industria propria. Esta
ver,lade eterna, e ji\ sanccionada pel.. 'Cxperiencia de nacões ,rntigas e modernas, foi lIinda postergada pela Europa, e no fim do seculo XV appareceu a moda de possuir
eolOllias. Quanto, porém, não lem custado caro ás nações
que assim o entendêrão !
« A Inglalerra, putencia da primeira ordem, vio por
\'eze5 manchada a sua gloria, principalmente nos dias de
Delaware, na iJuesWo com os Estados-Unidos, e por fim
reconheceu o erro, abateu o orgulho: são demasiado puhlicos os acontecimentos 'da America do Sul para que
delles façamos aflui menção. Povo' pequenos têm obrigado grapdes nações a entrarem em seus limites naturaes.
A AlJemanha chora ainda hoje o sangue allemão inutilmente derraruad9 para I1rmar-se no Rheno. A Hespanha,
o pl'imeirQ dos Estados daquelle tempo, não pôde vencer
o denodo holJande'l. e 110 depois o do portuguez, quando
em- 16110 uma segllntla vez se conslituio nação independenle.
(' Appareça mais na historia pnblica das nações o exemplo do valor brasileiro, proclamando é! sua independencia,
E quanto não di. triO della ao demais na perfeição dos
meios de que lançÍlmos mão pará a conseguir '/ Quanto
não di tàv della nos prinr,ipios que adoplámos, e que
certo farãu a base do nosso futuro codigo poliLico? Nem
nos perturbará a demagogia, ambiçao e instabilidade das
republicas, nem nos definhará. a tyrannia e prepotencia
das monarchias absohtlas._ Uma prudente e bem equilibl'ilda divis..'ío dos poderes publicos, guardada u inviolabi·
lidade e mais direitos proprios da mageslarte, e defendido
o sarrosanto direilo do cidadão, consliluirá Ilal'il sempre
a prosperidade, grandeza e segurança do rico Imperio do
Brasil.
li Com quanta satisfação o dizemos! Não desolárfto os
nossos campos, no-sas povoações e cidade's o~ partidos
ingenitos das commoções publicas! Não ",imos a fome
succeder á abllndancia, a peste devorar nossos filhos,
nossos amigos, nossos concidadãos L.
« Povos da terra, aprendei a vindicar vossos üil'eitos,
respeitar nossas instituições; respeitai o primeiro lmperador brasiliense, e se quei'eis ser felizss vinde obede·
cer':lhe. Mil gl'aças, Senhor, vos damos pela nossa prov~Dcia; mil graças vos sejão dadas pelas gerações futuras
pelo íncaleulavel bem que. haveis feito ao povo brasiieiro,
.
« A vós, Senhol'. tudo s~ deve; fostrs o primeiro movei da nossa independcnch'floliLica e da nossa prosperidad,1. Continuai li ser o nosso defensur; "ematai 11 grande
e magestosa obl'a que tão heroicamente haveis começado,
e praza ao céo que gozeis por longos annos, em par Íl augusta e sagrada pessoa da 1111 pel'atriz, vossa condigna espos.., um Imperio, qne terá por j)ase O am.or e a gratidão
dos povos,-Francisco Gomes BI'andão Montezuma.-5imão Gomes FCl'I'eira Velloso. II
•

de tres membros, o capitão mór Elesbão Pires, depois
barão de Jaguaripe, do conego Francisco Cardoso
Pereira de Mel1o, e do desembargador Francisco Carneiro (le Campos.
.
Ess:\ junta, assim sam força moral e sem mais
nada espéI'aI', dissolveu-se, ucando ,Madeira s-enhor
absoluto da capital da l)rovipcia d'\ Bahia.
o EX-PRESIDENTE GERVASIO P1RES FERREIRA, EM VIAGElI1
- PARA o filO DE 1ANEIRO, i PRF;SO NA BAHIA NO DIA 25 DE
SETEMBRO DE 1822.
De Pernambuco ainda no tempo da jünta havião
emigrado 16 portuguezes para a Bahia. e constando-lhes achar-se a bordo do paquete inglez, o ex-presidente Gervasio Pires Ferreil'a, que, havia tomado
passagem naquel1e navio privilegiado pela' bandeira
ingJcza, para tl'ansportjlr-se ao Rio de Janeiro, Qnde
estaria garantido, fizerão contra elle uma representação ao governo, exigindo o seu desemharque, o
quc conseguirãO, desembarcando Gervasio Pires
FerI'eira de hordo rlo paquete inglez, á noite e
preso, seguindo, no meio de uma grande escolta,
pnra a fortaleza de S. Pedro, acompanhado de mnitos taberneiros e caixeiros portuguczl1S, com archotes accesos, entre vozcI'ias, insultos e apupadas.;
e não o espancárão, por iI' com elIe o comman(lante de policia tenente cm'onel Antonio José
Soares.
« IIIm. Sr.-De,oJ'dem da junla provisoria do governo
transmilto a V. S. a copia inclusa do requerimento de 16
-emigl'ados de Pernambuco, os qnaes pedem em grande
alvoroço o desembarqne do presidente da junta provisoria
do governo daquella provincia, que affirmfio achar-se a
bordo do paquete inglez, ora chegado, com o fim de manterem seus direitos e evitarem os damnos que receião do
proseguimento de sua viagem, para que V. 5., tomando
~m consideração, e o quanto convem evitar qualqller sinislro acontecimento, á visla dª elTervescencia em que se
acbão os anilnos dos que exigem essa medida. dê a competente providencia para se elfectuar o drRembarque requerido.
.
.
« RenovO a V. S. os protestos de estima e consideração
com qlte sou de V. 5.-Illm. SI'. G. Penllel, consul da nação Itrilannica,-MuiLo attento venerador ç criado.Francisco Carneiro de Campos, secretario.
« 'Bahia, 25 de Setembro de 182'2. li

Ge. vasio e\iteve algum tempo preso, e o indigno'
consul inglez, que consentio que se desrespeitasse a
bandeira e o navio de sua. nação, mostrando-se in- differente a tão inaudito acontecimento, no dia -17
de Outubro, escI'eveu aO secI'etario da junta, dizendo
nilo ter recehido de Qinguem eommllnicação sohre a
prisão de GeI'vclsio Pires Ferreira, como se vê do
presente .officio :

« SenlJor.-Bahia, 17 de outubro de 1.822.-Em resDA posta ao vosso omcio, exigindo saber, pelas razões nelle
declaradas, se a 25 (\0 mez passado eu recebi de 55. EExs.
os governadores Civis desta provincia, ou do algum delles
individJtalmente, alguma cal'la pórticnlar a respeito do
O genel'al MacIeira, dispondo da força militar, cm (lesembarque do eX'-presidente do governo õe PernamMaio de 1822(*) assumio o governo supremo da ci- huco Gen'asio Pires/Ferreira de bordo do paquete iuglez;
dade, considerada praça de guerra, e passou a trear tenho a honra de informal'-vos q.ue nã6 recebi naquelle
novos em pregos de fazenda e chancellaria, uma com- dia carta olguma particular, nem intimação de qualquer
mi lIào militar e outras repartições; e fez de tudo gene 1'0 da parle de 55. EÊxs., ou collectiva ou individualparticipante a fatal junta provisoria, já só composta mente, salvo o seu omeial despacho daquella data, ao
(Iue respondi no mesmo dia; e além disto que não reeern de 55. FExs, collectivas ou individualmente alguma
communicaçrto sobre qualquer objecto,
'
n Titara.- Paragu lSSÚ, poemJ, nota historica.
« Tenho a honra de ser, elc.-Pennel, consuI. »

o GENERAL MADEIRA ASSU~IE o GOVERNO
CIDADE DA BARIA

-

SUPfiE~IO
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DAS CONSTlTUIÇOES
o ~llNIS'fRO JosÉ nONIFACIO, E.U ~ DE MARÇO DE
PONDIl ResI':IIVAD.BIENTJ::

1822, RES- pachos em quanlo durasse a luctil da independencia;

AO BARhO DA LAGUNA SOBRE

OS NEGOCIOS DE MONTEVIDÉO.

OS POVOS de l\Iontevidéo cstavão Iirmes c constantes na união com o BI'asil, e resistião ás intrigas
de Buenos .1\ ires. O h,uão da Laguna, com mandante
das nossas forças alli, se empenh'll1do para que senão
desistisse da incorporação da provincia Cisplatina,
o ministl'o José Bonifacio, em omeio secreto Ilatado
de 2 de Março de 1822, o instrue do modo de se conduzil' com as autoridades em proveiLo da união.
E, no entanto, estando nós assim ue posse de Montevidéo, pela espontaneidade de seus habitantes, o~
erl'os ou a incUI'ia que os nossos ministros na gerencia das relações exteriores comtnetterão, relativall1ente aos negocios do Rio da Pl'ata, fizel'ão que
perc\essel1los essa provinçia Cisplatina, cuja volul1taria acquisiçãO o Brasil havia feito, para tirai-a da
mais cruel anal'chia, levando-a ao maiol' auge de
pt'OSRel'idade, á cusla do seu sangue e dos seus
thesoul'os,
Com isto pel'demos, tambem os nossos limiles natUl'aes, designrlrlos pelo Rio da Pl'ata; e de entào
para cá não temos deixado de sustentat" á nossa
custa, a existencia precaria de_um t'slad0 inrlependenle, que pai' si só não avulLa no mapi)a gera! do
mundo, e (lue, no entanto, podia ufünar-se de fazeI' parte de um grande Imperio.
Depois que perdemos a provincia Ci platina, os
erros do nusso governo ainda conlínuárão ; porqne,
se tivessemos seguido outra politica para com
aquelles povos, p.·incipalmente a de perfeita neutralidade em sua existencia interna, não consentindo
que brasileiros se eRtabelecessem no terrilOl'io
oriental, ou quando isto ftzessem, se sugeitassem ás
leis do paiz, e vice versa; tendo sempre bem guarnecidas as nossas fronteiras, é provavel que, com a lição
do passado, e com a estabilidade e florecencia do
nosso viver social, ou já estivesse Montevidéo', ue
novo incol'porado ao Brasil, ou viesse mais tarde a
fazeI-o; pOl'que cansados aqu~lles povos pelas gue.rras
civis, preferirião, sem duvida, a sujeição monarcbica
repl'esentativa á anal'chia permanente e devastadol'a.
IN·I:.HIG.\S

CO TRA

JosÉ

BONI'FACW. -
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A MAÇONARJ.I E o

TITULO DE UEFENSOI\ PERPIHUO DO Bl\,\SIL, EJI MAW DE

1822.
A inl1ue'Ucia do rninistI'o José Bonifacio na direcção dos negocios publicos se vigul'ava e crescia
em totl o Bmsil; e o Principe Hegente mostl'ava
pOL' elte, a mais tcrna amizade, chamando-o muitas
vezes de-'~ai.
Não pt'coisava mais nada para que se levanta se
contfa ~ ministro José Bonifacio urna upposiÇàO
systemallcil de todos aquellesque (luel'ião o valimento do Principe e as altas jJosições sociae9, para
det'ribal-o da influencia que exel'cia.
A dll'ecçào que u ministro Jose Bonifacio Java
aos negocios publicos em crise lão melindrosa el'atão
acel'Lada que uão deixava l1anco para ser combatido.
Os ambiciosos vulLál'ã.o-se para o Principe, cujo caracter impetuoso já conhecião, lisongeado-o, alim de
minaI' pOl' este- lado a lnflencia Jo ministro. D. Pedro
amava a gloJ'ia, mas não sabia o qLie ella era realmente; por isso deixou-se illudil'. José Bonifaoio
aconselhava ao Pl'incipG de não fazeI' mercês, e des-

e que só depois de acclamada clla, e de ser elte elevado ao lorono do Brasil; é que devel'ill, com cr'itt'rio,
galardoar os serviçosdos que fússem beuellJerí tos.
. .Es~a opinião do minisll'~ ainda ll1ais lhe grangeou
Intl1l4g0S, pOl' haveI' mUitos llue esta vão a espera
de obter despachos e mal'cês. ,'ão poden lo clles
derribal: o ministr'o, bU,;l:avão clB,;'acl'edita-lo,
Era José Bonifacio o g"ào me:lt!'p, d:l ft'anco mal;ooaria, e e:'a Jlella que existião disfarçado,; os inimigos mais ul1daccl' que elle tinha; e forão rsle!-\ o:; qne
conceberão o pyojeclc dr: derl'ibar o ministro, ganhando o jJl'incipe pela lisonja e pela auulaçàu,_ José
Clomp,nte POL'eil"l estava atlesta dH::;{e partido, e era
secundado pur Joaquim Gonçalves Ledo, padl'e Janu.ario da Cunha Barbosa, coronel Nobrega, bl,jgadelro Alves Branco, e outl'OS cujos nomes figurãO no
monstruoso processo rle 30 de Outubr.o de i822, qne
publiquei no meu Brasil f1istorico.
. J?sé Clemente levilra comsigo os po['tu~ucze,; que
Leffilão o poder do mi uístru. Alguma eOUSll já Li nhão
conseguido uo al1imü tio [JL'i1](;ipe, qliando se leml~ral'ão tle fazer UIl1 acto pelo qual o principe lhes
frcasse em\alguma obrigaçí1o. Decidiràu na loja Commereio e Arles conferil' á Sua AI tllza Real o titulo
de protector e defensor perpell10 do Bl'Usil~
O dia -l3 de Maio era o do anniver'sario nataliciO
de el-rei o SI'. D. Joãu Vf; em di:l de "Tande oala
e o ~l'illcipe Regeule dava beija-mão p~r tão f:ust~
motl vo, ql.ando José Clemente, com o senado da cam.ara e seus amigos: que estavão em lugarconvemenle, T1!l momenlo em que o beija-mão estara a
acabaI', mandou pelo pl'ocurador do sunado da camara dizeI' ao PI'incipo. que o senado se achava ás
pOl'tas do [ltl.ÇO, e pedia uma audienciu para ne"'ocio
de gI'ande importancia. O Principe respondeu:~que
o senado podia apresentar-se. José Clemente leu
então, na pres"nça do Principe, um discurso pelo
qual o1fer'ecia á Sua Alteza Real, em nome d~ município, e da pl'ovincia do Rio de Janeiro e de todo
o Bl'asiJ, o Litulo de-protector e defenso!' perpetuo.
O Príncipe respondeu - que aceitava gostoso o
ti tulo de pl'olectol' perpetuo, mas que quanto ao de
deferrsor, - o Bl'usil se defendia a si mesmo.
Em seguida a este acto, o Pl'inl'Ípe prestou i U\'(L-'
mento, O mesmo fizerã.o o enado da cam~ra (~
todas as pessoas que se ach:wão [JI'e,;entes(*). A'
noite muitas casa se illuminár'ão. O Priqcipefoi ao
lhealro, unde se recitál':lo vel'SOS e se dcrão vivas
em refcl'encia ao aecntecimento do dia.
O minisll'O José Bonifacio sabia de tlldu que se
praLC'ndia razer narluelle dia, pOt'qu.!' -eu amigos
lhe r'evelavão o que ,0 passava nos cluhs de José
Clemente, Ledo, Januario e oull'os, e paI' i:isO não
f~i sUL'J~l'eZL1. para ell~ o que se fez. Xão lendo podl~o .el'Ilal' o a~onle(;l.m~nto, lloi'que sabia que o
Pl'lnClpO o desejava, IIlUllou 11 5u1l acção em nào
interferil' nelle, e elB aconselhaI' á ua Alleza o que
devia fazeI' em semelhante conjunctul'a.
. O aCLual titulo de (1efonsol' pel'pe'tuo que gozão os
ll1lperadol'es do Bl'asil, não tem, poi:;, oull'a Ol'igel1l,
nem n)elhor fundamento, que o que acima refel'i.
Nascou no seio da maçonal'ia, e foi pelo maçons
(' i Acla da· camara.

348

HISTORIA

conferido em o dia 13 de Maio de 18~~ ao Principe sião. O clero c o povo tambem tinbão uIli os orgãos
Regente D. Pedro de Alcantara, no paço da cidade de sua vontade.
Redigio-se uma acta, que foi paI' todos Rssignada,
do Rio de Janeil'o.
c pela, qual se declarava, que a provincia de Pernambuco, de sua livre vontade reconhecia o Principe Re(I SR. -ANTONIO DE )IENEZES nsCONELLOS DE DRU3DlOND
como c4efe do poder executivo no Brasil, tãõ
gente
PRJ:'iC1PIA A llANDAR PA.RA o RIO DF: JAl'lEIRO NOTICIA
independente, Cq,ffiO o era seu pai em Portugal.
00 ESTADO DE PERNA~IBVCO.
Esta auta constituio o documento mais lato e explicativo qno até então se tinha lavrado no Brasil
As primeiras noticias que cbegál'ào ao Rio de Ja- sobl'e os negocios do tempo.
neiro mandadas pelo Sr'. Antonio de Menezes VasA camam do Recife d-epois de .tudo isto feito, parconccllos de Drummondl*) fol'ão tão favoraveis, que tici.pou á junta, que ehl nome do povo, do clero e
enchê.rão de. satisfação ao Principe Regente e aos do exercito, ella tinha de levaI' uma mensagem a preseus ministros. Erão datadas dos fins do mez de sença da mesma junta, e que para isso ia pÔl'-se a
Fevereil'O de 1822.
caminho com o cortejo de que estava rodeada.
D.izião eJlas que se podia contar com Pel'llambuCO',
A junta recebeu a camara na saI1a das suas sese pô-lo na vanguarda do movimento para a inde- sões, eslando o pI'esidente no tôpo da mesa, e tendo
pendencia do Brasil. Que os pel'Uambl1canos preci- á direita e á esquerrla os mcmbros da mesm~ junta.
"a"ão mais de quem ás conti vesse do que ~le quem Seguil'ãO-se os of{iciaes da camara. .
os animasse a marchal'. O conceito que merecia o
Na ouLl'a extremidade da mesa esta vão os r\lpreSr. Drumll10nd nos animos do ininislerio e no do' sentantes do povo, clero e tropa.
.
PI'incipe, não dava lugal' a duvidar-se do que elle
A camara deu conta de sua mensagem, lendo a
affirmava.
acta c pedindo que o go erno sanccionasse com a
O Sr. Drummond' escreveu ao ministl'O José Bo- sua assignatura o que ella continha. A sala das
nifacio, e eu vi a copia da carta, cnjo contendo me- sessões, bem como as immediatas, estavão apinhadas
moro. Pernambuco achava-se então en~ um estado de gente.
excepcional. A provincia toda qUeI'ia a indepenDe róra do palacio a concorrencia do povo era
rlencia, c não olhava para os meios, nem Lemia os 'lambem numel'osa.
sacrilicios, que e~ào necessarios fazer para olHe·Ia;
Gervasio Pires Ferreira re pondendo á mensagem
o que queria el'a que tudo se fizesse de prompto, e da camara, e declarando que a junta não assignava
que se desse nma boa lição a. pOI·tugal.
a acLa a que elta se refel'ia, passou a divagai' no senAjunta provisoria pelo contrario receiava de todos tido de excitar o constitucionalismo do púvo. Fale não tinba a mesma no])re generosidade. A j u nLa lou do sacrificio que elIe tinha feito, de~C!e :1817, pela
era composta de sete membros, sendo seu presi- causa da liberdade, vendo-se naqueIla oc.casião abano
den!e o pem conhecido Gervasio Pires Ferreira. A dopado de seus patricios, que.inadvirtidamente esvontade deste'predominava sobre a-do~ outros por tavão prestando fé a um estl'angeiro, qne Dão tinha
tal modo que se podia dizer (Iue a j~nta era o pre- raizcs na provincia, em detrimento aos interesses
sidente.
delIa.
Travou-se então uma discussão entre Gervasio e
Na situação em que se achava 'Ü I3rasil, com re·
laçãu.a Portugal, Gel'vl!sio Pil'es Ferreil'a não queria os differentes representantes do povo, crero e tropa.
O Sr. Drnmmond não se achava pI'esente a este
decidir-s~.nell1 pelo Rio de Janeiro e nem por Lisboa.
A sua politica era contemporisar cóm ambos.
acto publico, que segundo. ello me communicou,
Escrevia COJl~ muito respeito ao Príncipe Regente; pel'tencia excl usivamento á provincia de Pernammas não cumpria as suas ordens, ou illuclia a exe- buco.
Disse-me, que, não quel'ia que, com a sua precução dellas. De PorLugal aceitava as forças m'ilitares, Lantas quantas Pernambuco podesse carecer, sença se podesse SUppOJ' que elIe influia directa ou
nOm de conter o Rio de Janeiro em respeito para intlirectanlehte para esta manifestação. '
. com eUe.· .
.
Alguns 'bons pernambncanos se achavão alli, e
ConceDt~'a\~a os recul'sos da provincia, para ser- entl'o elles o honrado SI'. Dr. Manoel Ignacio Cavalvir-se denes quando a occnsião se apresentasse.
cante de Lacerda, boje barão de Pirapama, ex-presi. 1\Jaooel de ClIrvalho.Pires de Andrade, que então dente do senado; vierão dizer que o negocio esql'a inteudente da marinha, seguia a mesma politica. lava perdidú, porque Gervasio PÍl'es Ferreillt't insistia
Ambos tinhão o pensamento de fazer de Pernambuco cm não quereI', e o povo começava a mostrar-se
unHlrcpw)lica segregada do resto do Brasil: da qual inquieto e appI'ovadol' do que elle dizia.
fos:,cm elles 'os prinripaes donatarios.
Nesles tel'l110S pedião ao SI'. Dl'Ummond que aI!A chegada de um batalhão portugutlz a Pernam- pal'ecesse immediatamente no palacio afim de vêr o
buco, que foi render' a outro que já lá estava desde que se devia fazer/ para evitar algum gl'ande de·
1817, foi, C0l110 já disse, quem molivou a ida do sastre.
.
.
Sr. Dl'ummonr] áquella provincia, para o fim de esChegados a pnlacio, entendeu ainda o Sr. Orumclarecer os pernamhrmanos sobl'e o que se tratava na
mond que não devia tomar parte naqueile acto;
CÔrte, com relação á independencia do Brasil. .
disse porém a seus amigos o que julgava que se
o dia {O de Junbo, reunio--se acamara niuni- devia fazer para tei'Ininar o inc.idenle; mas o coronel
cipal do Recife, estanda em armas tódós os corpos José de Barros Falcão de Lacerda, que so achava na
da guarnição, tendo catla um delIes enviado nm salil imlllec!iata á em que esla pequena conferencia
of}lcial para o representar naquel/a solemne occa- se passava, e que partilhava esta mesma opiniãO,
vindo inesperadamente, compe1lio, por um movi:mento repentino, a que o SI': Dl'Ummond entrasse
n Hoje o nosso primeiro diplomata.
na sala das sçssõ-es.
I

;

.
DAS CONSTITUIÇÕES
A aPllal'ição rleste cavalleiro alli.. mudou completamente de face as questões pendentes. Gervasio
Pires Fel'reira esmoreceu, cahindo na cadeira, e levantando-se a.JÓ'uns minutos depois quiz mostrar ao·
Sr. Drummon~ á (ILlelidad(} cum que a junta se tinha havido, tanlo para com o Principe Regente,
como para com o govel'L1o de Lisboa(*), e, tocando
a campainha, ordenou que um tal SI'. Pas·sos, a que
ellE! chamou de oflicial-maiur, trouxesse alli os I'espectivos li vros do I'egistros, rosenades, para so fazer ã devida leitura.
Chegado a uste pônto o SI'. Drumrnond, quo até
então tinha ficado CJIl pé jUllto á mesa, do lado
oppostQ ao pl'esidente, sem prol'el'ir uma só palavra,
interrompeu o presidente dajunla, dizendo, que elie
julgava que ninguem estava alli encarregado de fazer o processo íÍ. junta f e que por isso to(la a exhibição de documento, fosse em defesa, fosse em
accusação, el'a cousa inteiramento inuLiI.
Entl'ando na questão, disse .que ~lle da de um
Il'Ldo a provincia de Pernambuco manifestando a
sua vontade, e do outro a junta pl'Ovisoria em oppo·
siçio á essa vontade, que para sabir deste embal'aço
não havia senão nm expeJiente: era unt'- 11 ajunta
por dissolvida e a pl'ovincia eleger outra que a sl11.Jstituisse.
F6ra dahi tudo o mais reduzia-se a di cussão esteril, que não abonav..l a capacidade de ninguem,
mas quc podia dtll' motivo a acreditar-se quc. a boa
fé faltava etl1 aln-uma..parte,
Estas palavl'aos fizerão gl'ande tmpressão no auditorio, e depois de alguns pequenos incidentes o go·
verno instantaneamente declarou que a junta estava prompta a assignar a acta, tal qual se achava,
comtanto que o fizesse declarando que era pela von_
tade do povo.·
Esta ~essão dUI'OU até ás 5 horas da tar,de, tendo
em acto contínuo, por exigencia do Sr. Drummond,
se prestado juramento ao que estava vencido, e que
o_ secretnl'io passasse a convidar as autoridades civis, milital'es e ecclesiasticas-, a viI'em prestar o
mesmo juramento, bem como que participasse logo
ás camar'as municipaes da província o occorrido,
afim d-e que el1as prestassem.e fiz~ssem prestaI:.. o
mesmo j Ul'Umonto de ebediencia e fidelidade ao
Principe Regente, como chefe supremo do poder
executivo do BI'àSil, tão independente como.el'a seu
pai em Portugal. Cedeu, porém, desta exigencia ás
ponderações do padr'e Laul'entino, secretal'io da
junta, e o jm'amento ficou adiado para o dia seguinte,
Gel'V'Jsio (leu conta de· tudo ao congresso de Lis. boa, e, na axposição que fez, accusa ao r. conselheiro Drummond, chamando-o de ingrato aos beneficias que ellH e os seus rece1Jêl'ão da munificencia
real, confundindo assim a gratidão individual com
n interesse da causa publica.
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e meÍ11bros da junta provisoria, o governador das
armas José COl'l'êa de Mello(*) e as domais auto!'idades civis, militares e ecclesiasticas.
Nesta oceasião o presidente da junta pl'etcndeu
ainda pOL' palaVL\tS e pOL'lagl'imas, aue!le-n'amava,
comover o audilorio e annullar a sessão da vespet'U, mas nada conseguio, porque o SI'. Drummond, que
se al:hava presente, dirigindo a palavra -aos circumstantes, com I'azões convincentes, põz termo a discussão.
Então o procurador da camara de uma das ianolJas do paço do conselho, desenrolou o estandarte,
e (lerão-so os \'ivas do estylo, ao que a tropa respondeu com tres salvas de alegria, e o reconhecimento
do' PI'incipe Regente, como chol'e do poder excculivo no .Brasil, sem restricção, foi proclamado tão
independente como seu pai era em PO.l'Lugal. Este
acto dos pel'nambllCano , no 10 de Junho de 1822,
foi um acontecimento de grande importancia, e que
muita inOuencia leve nos negocios .politicos do BI'a6il.
O rei D. João \ l, regressa nela a PorLqgal nomeou
seu filho, sou lugar-tenente 110 Brasil, restringindo
a autoridade que lhe cedia á regcncia -(~O mesmo
Bmsil.
_
Pernambuco, porém. pelo seu ácto do 10 de Junho
reconbecendo o Principe como ehefe do poder executivo, sem reslricção~ abolia o decl'eto do rei. O PI:incipe em Já o chefe independente do poder
execullV.o 111) 81'as11; e nesta pfl.l'le estava a separação e a independencia feitas. Só faltava sepamr
o poder legislativo, poeque os nossos deputados
ainda estavão no congresso de Lisbo.il j e foi isto o
que se fez depois:
Na mencionada acta de 10 de Junho (que adiante
transcreverei) de 1822, ficou oulrosim assentado que
se mandasse uma deputaçãO de trez membros a COI~
primentar e felicitar o Priucipe, sendo um d'elles nomeado pela junla provisoria, outro pela camara
mu:nicipal, 00 terceiro pela tropa. Esta deputação
aSSIm composta, partio para o Rio dq Janeiro a
bordo da escuna de guerra iIlaria Zefirina, onde
chegou no dia 17 de Julho, com t5 dias de viagem.
.
O{ficios da junta pl'o-.;isol'ia dirigidos a S. A. o Pri'11cipe.
Regente e a el-rei o Sr. D. João VI.-

" Senhor. - Oh-ersos moelas ue pensar; filhes, ou da
iguomucia, ou de algum espirita desorgani ador, induzirão a uma meia duzia de moços illcxperlos a que se dirigissem á carnam Ilesta villa. afim de lavrarem um termo
pouco conforme á ordem e boa marcha, que devem- dirigi!' 05 negocios, e interesses do reino unido. Esta junta
julgou dever repellil', quanto em si tlsla \-a, uma tal pretenção, que sem t1uviàa seria Llo desagrado de Vossa Alleza neal ;..j1ois que se dirigia a atacar as allribuições
de Sua MagestadeFideJissima conslitucional; e firmes em
nossos principio5 procedemos do modo- que se lê nas actas
das sessões da junta, e da vereação da camara, que temos
11 honra de levar, por copia, li consideração de Vos a Alteza
A SUNT_ PROVISORIA E AS CORPORAÇÕES OE PERXAMDUCO ficai, bem persuadidos de que Vossa Alteza ueal, faI1\
l'l\ESTAO JURAMENTO DE OBEDIENCTA E fiDELIDADE AO justiça aos proeedimeol-os pacificas, e legaes, com que
nos houvemos.
l'RI!\"ClPE REGENTE,
II Ao mesmo tempo, podemos affirmar a Vossa Alleza
Real, qiJe lodos os mesmos moço>, que tão _enganadaNo dia 2 de Junho de l822 prestou-se jlll'amcnlo mente rordo levados por aquelles espiritos inquielos, se
de fidelidarle ao Principe Regente na camal'a muni- achão Ião cnvei'gonhados, c cOITidos da sua levez.!l, que
cipal do Recife, ondll compal'llcel'ão o presidente
('l Vide o Olario àa.s cárie eons!ituillte' d~ POI'tllgal.

,

('J Cemo era po)'luguez, não obstante o juramenlo, em
Breve tempo os pernambucauos o mandArão embora.
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só cuidão em exprobar os autores da força, e que todos
procurão mostrai', que forilo illudidos debaixo das appareneias de zelo pela gloria, e haura de Vossa Alteza Real.
como se col~ge da acta da sessão da junta. Devemos
porém levar á consideraçi'io de Vossa Alteza Real, que não
tendo nós tido algulll procedimento contl'll os fautores
daqueIta arriscalia co'rlllnoção, para evitarmos algum desassocego publico, e principalmente porque no seu delirio
pareeião escudar-se com o sagra'lo nome de Voss~ Alteza
[{eal; com tudo, vendo pOI: um lado que é tl'iste, e de
funeslas con<;equencias o m{lo exemplo de irem dons, ou tres
paisanos aos quarteis militares indu_zir a tropa, () aliciai-a
para tomarem deliberações,ou obrigar o governo a toma-las;
e por outro lado, que mais directamente o.ll'endidas em tal
desaguisado forão as sagradas pessoas de Sua l\lagestade
Fidelissima constilucional, e de Vossa Alteza Real, ousamos pedi~ a Vossa Alteza Beal que s.e digne d.. terminaJ'-nos o que deveremos obrar. Tudo isto temos levado á
consideração rle Vossa \Jagestade, como consta do omeio
que por copia temos a honra remetter a Vossa Alteza
Real. De cami'nho aproveitamos a occasião de renovar
todos os no~sos proleslos de amor, respeito, obediencia,
e firme adlJesão à rem pessoa de Vossa Alteza, e á dynasti.l da real casa de Bragança, cerlos de que Vossa Alteza Real se dignará de aceita-los por sinceros, e col'diaes, e para testemunho mais antentico da nossa sinceridade temos a honra de enl'ial' o nosso collega o 111m.
Felippe Nery Ferreira, membro desta mesllla junta, POI'
entendermos, qlJe será muito do real agrado de'Vossa Alleza;
e porque nesta qualidade eSlá mais ao faclo de todos os
nossos procedimentos, e do estado actual das cousas desta
provincia, afilp de mais promptanlente poder informar a
Vossa Alteza Heal, quando se digne querer envia-lo.
« Deos guarde a V. Alteza Real, por muitos annos,
como nos é miste~ e cordialmente o desejamos: Palacio
da junta IIrovisoria do governo da provincia de Pernambuco 28 de Junbo de 1822. - De Vossa AlLeza Real snb·
dilos muitü obedientes e Jeaes. - Gervasio Pires Ferreira,
presidenle, Bento José da Costa, Joaquim José de l\Iiranda, Manoel Ignacio de Carvalho, Antonio José Victoriano Borges da Fonceca, Laurenlino Antonio' Moreira de
Carvalho, secretario. »

julgando em· sua €stupida ignorancia, ou por seduzidos
ou vendidos a alguns aulicos, que agradarião a S. A. Real'
com procedimentos irregulares e inconstitucionae. en~
trárão no pl'ojecto de obrigarem, por meio de intrig.~s, a
que se eles.Ee desd~ logo ex~cu~ão a~ sobredito clC';rcto,
dando-lhe aInda maIs extensiva Intelhgencia.
« Constando-lhes, porém que o governo, de commum
accordo com a's CrUHII:~S desta pl'o~inçia e com o governo
drl Parahyl~a, esperavao pOl' ulterlOr:~s esclarecimentos e
onlens, tanto de.S. A. Real, con~ode S. Magestade, para
saber-se dcl«;:rmmal' cm negoCIo de lanta mo·nta e em
qne poelião perigar a hunra e a fiberdade, tomárão' ou Ira
vereda, e, reunidos em conventlculos, paojeclárão ora a
deposição do governo, que obsta I'a a seus ambicioso~
project~s, ol'a a deposi ã~ d~ alguos d?s seus membros,
que mais se lhes antolbavao com energia e firmeza de caracter, e ora. finalmente, obrigarem o gOl'eruo a assianar a m~is atroz perfirIia. qnal II de acc/amar o Prineipe
I~egente II1dependente de Vossa Mllgestade no exercicio
do' poder execulivo, que ali~s lhe fôra pOl' Vo<;sa Iaaestade delegado. .
_ •
o
« Por estes meios contavão conseguir perante S. A.
Re,;). e.mpregos e honra~, sem se Jembl'arem qUé estes
procedImentos, além de Irregulares e subversivos rIa 01'de~. social; erão. po~ exll'emo injuriosos ao amor filial e
senllmentos conslltuclOnaes de S. A. Real, tantas vezes e
tão francamente enunciados para que deixassem de incorrer na sua alia indignaçilo.
.
II Obstando ~ém dist.o a .opinião publica a fal'or do gover~o a ~xccuçao da pl'lmelra e seg~nda lel~brança, lançárao t;nao da. tercelfa,- comp maJ~ .propna para iliudir
alg~s Jovens, mexpertos officIaes.mllItares, que julgavão
precIsos pa!'a apOIaI' se.us desvanos com a força das armas, que all;\:; era mantIda pela nação para a sustentação
dt\, ordem publica.
II Em seguimento de tão damnado prejeeto, 'e depois de
seduzirem alguns . moços omeiaes, congregárão-se nos
quarteis de artilharia em a. noite do dia 81 do passado, e
com o sagrado nome de S. A. Real e protestos de ser eSS1r
a sua real vonlade, poderão alIucinar, em um conselho a
que forão chamados os chefes dos corpos de linha da guarnição desta praça, e debaixo do especioso ptetexto de que
o governo não prestava a devida obediencia as. A. Real'
pod~rã? aIlucinar, com. magna o repelimos, a inexpert~
oliClahdade, e com a promessa de se restringirem a uma
regular representação ao governo; poderão illudir os
chefes convocados afim de suspenderem a execução de
seus deveres.

« Senhor. -Pelo olicio de 27 de Março do corrente,
que tivemos a honra de dirigil' a Vossa Mageslade, e pelas
copias nelle inclusas dos omcios de 18 e 26 do 'mesmo,
_mez, que haviamos escripto a Sua Allel.a Beal O Principe
Bcgente do Brasil, terá Vossa Magestade observado, que
a nossa fl'anqueza em represent-ar os inconvenientes de
alguns decretos elo soberano congresso e de Vossa MagesII Com a noticia de um lal ajunlamento correu o pretade, andn.va a paI' do nosso dever, tanto nos termos res- sidente desle governo á casa do governador das armas,
peitosos, corn:que enunciavamos os nossos senlimentos, pelas 10 horas da noite, e, fazendo convocaI' os chefes da
e represenlações, quanto na fh:meza do nosso juramento força armada, estes mesmos protestilrão que:tenJo elles
de amor, e fi./elidade ao soberano congresso, e ã Vossa redUZIdo os facciosos a conterem·se com o representarem
Magestacle. Não porliamfJs, Augusto Senhor, apresentar aO governo suas pretenções, podia o governo eslar desprova mais ,decisiva destes senlimentos, do que a roga- cansado.
« Assim seguros, o pl'e1 idente se reliron para sua casa
tiva qne fizemos a Sua Alteza Real de não exlranbar-nos
a demora na execução do seu real decreto de 1.,6 de Feve- e dous dos facciosos fizcrão marchar para o c:lInpo d~
reiro. entrelanto que não recebiamos ll\leriores esclare- Erario, na madrugada do 1° do correntc, u esquadrão de
cimentos, por is. o que, além dos fundamentos naquclle cavallaria,. e outros I'ag1ÍI'ão pelas ruas a ajuntarem 0&
olieio expendidos, e por nós dirigidos á camara desta villa, seus apalllguados. E, snpposlo que alguns omciaes do
'como da copia n. 'I, elle nos parecia enconlrar-se eOlll as 1° balalhão tivessem feilo recolher aoS seus quarteis os
altribuições de Vossa lI'Iagestarle, e do soberano congresso. oldados, que o_espirito de no"irtade ou de seducção haCom quanto fosse feliz e politica a lembrança dos nossos via conduzido ao campo para se .unirem ao cürpo de eairm,líos paulistas, e generosa resolução da Sua Aiteza Iteal vallaria, -c que e'.lte mesmo depois M relirasse, esmorede eS'paçar sua residencia entre nós, para mais firmar a cido. ~alvez com a falia' de apoio_ dos outros COCpos, ou
união da grande familia porlugueza, e melhor escudar as comgldos pelas prudentes ref1exoes de alguns cidadãos
nossas representações, jamais o espirito de partido po- honeslos, todavia não parárào em sua criminosa marcha.
del'ia facinar-nos, para que lJouvessemos de aberrar da Ii- Bandeados com alguns outros officiaes militares, e alguns
nha de condllcta, que nos havia traçado o nosso proprio paisanos de todas as côres. fazem convocar a camara, e
juramento. Marchando pela estrafia da honra na mais conseguem lavrar o termo por copia, e ufanos com passos
perfeita harmonia dos nossos gaveres com os nOSS05 di- tilo agigantado., livres do I'ereio de serem reprimidos, e
reitos, não podiamos deixar de desagradar a alguns espi- confiados na artilharia, marchão com a mesma camara
ritos desinquietos e ambiciosos,
oara a sala das sessões do go\·erno.
« Esperançados estes de que ,recahiria' sobre elles a
II Ahi-representárãô, com manifesto abuso da nossa ineleição do alto emprego de procuradores de provincia de· dividu<)l frarlucza, do respeitavel nome de S, A. Real e da
lerminados pelo sobredilo decl'elo de Sua AlLeza Real, e consideração devida a um gOVCl'E!0 legalmente estabele
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cido, a insultante scena, que, por copia, levamos â presença de Vossa Magestade.
(( Felizmente, se ella por om lado nos deve envergQ11har, como peruambucanos herdeiros da fidelidade dos
Vieiras, Negreiros e Dias, ella iuostrará PQl" outro' lado a
Vossa Magestade que este governo nilo fôra creado para
ser perjuro, e que, comquanto fosse obrig<tdo a ceder ao
imperio daS'circumstancias, como lhe ditava a pru<lencia
o o amOl' <la humanidade, jámais perderú ele vista a esIrelia polar do seu deveI'.
(( O odio publico, que sobre si chamárão os autores de
emelhante assuada, acabari de convencer a Vossa Magesta de que.o crime de alguns aventureiros e bandidos
não deve est,ender-se ao brioso povo fJElrnambucano.
(( O respeItavel e aliurado nome de S. H. o Sr. O. Pcdro
de !Ilcantal'a, com que estes facciosos se escudál'ão para
perpetuarem lao criminosos feitos, tem suspendido a sua
.iusta punição, e nflo podendo duvidar do interesse-que
S. A. Real tomará em desõggravar o seu nome~a su'u fldeI:dade e o seu amor filial tão cruelmente ulll'ajado, temos
julgildo mais prudente esperar pela sna real resolução,
tio que adiantarmos um processo eru circum tancias tão
delicadas, e um accrescidus com a demora dos navios
dessa côrte.
« Verdade ó que alguns periodicos do lHo de Janeiro
uos têm feito assustar com a sua desorganisadora linguagem pela sorLe daqúella provincia j'a respeito, porém,
que \imos de S. A. Real sobre uma representaçlio da camara rir) ltio de Janeiro, e que tão decididamente mostra
a firmel,' du seu real caracter. e dos principios ~e direilo
nalural e das gentes, por que se dirige a despeilo de alguns aulicQS, nos lem sobremaneira consolado na .dellcada posição em quese achão os dous reinos de Porlugal
e Bl'asil, e a opinião .geral dos habitanles desta provincia
uos afiança a mais firme união com seus irmãos porlUguezes, qnil!quer que seja o local do seu nascimenlO, e a
mais indelevel fidelidade ao soberano congresso e a Vossa
Magestade, a quem Deos guarde, como centro da união e
da publica tranquiltidade. Palacio, 10 de Junho de 1.822.
Confol·me.-Laurentino Antonio Moreira de Carvalho;
secretario. »

ludo isto fosse fil'mado com o. juramenlo solemne (h
Exma. junta provisoria, do 111m. e EXI11. governador dao
armas. junta da fazenda e todas as mais autoridades j e
todos pl:pteslárão amor, respeito e obediencia ao EXID. governo pro'visorio, a quem elesejão a conservação do seu
cargo.
•
(I Hequerêrão mais que Q mesmo senado represenlasse
da sua parle ao 111m. e Exm. governo provisorio mand.asse um deputado· seu, para, com um eleste senado e
OUlTO das tropas, fazerPID participanle deste aclo a S. A.
Geai, e requererem o que fôr a bem desta província; e
logo pelo procurador do povo forão dados vivas á constituiçiío, ao 5". D. João VI, rei rio reino unido, e ao Principe, regenle cOllslitucional do reino do Brasil.
(( AfinaI, 'declarárão todos que a independencia do podeI' executivo cle Portugal, que acima se disse, deve enlender se uma.delegação do poder executivo, sem restricçao alguma. E para de Indo constar, mandárão fazer este
lermo, em que assignárão. José Maria de Albuquerque
e fello, escrivão da Camal'il, o escrevi.-João Lucio da
Costa Monleiro.-Francisco de Barros Falcão de Lacerda. \
-Luiz Jose unes de Castro.
•
(Seguenl-se mais 69 assigoatl1l'ns.)
,
(( E passando cste senado ao t=aço do Exm. governo
provisorio desla provinci3,.BcompanlJado dos deputados
declarados no lermo retro, e lido o lermo de vereação em
presença da Exm. junta do governo provisorio, do clero,
tropa e povo, quc s~ acuavão presentes, assignárão. José
l\laria de' Albuquerque e Mel\o, escrivão da camara, o
escrevi. Em consequencia do Volo do povo.-Gervasio Pires Ferreira, presidente. - Bento, José aa Co~ta.-Joa
quim José de i\Jiranda.-;\Ianoel Ignacio de Carvalho.Felippe Nery Ferreira.-Antonio José Victoriano Borges
da Fonceca.-Laurentino Antonio 'Moreira de Carvalho, '
secre lario . '
(( E 110 mesmo acto a camal'a dita, pelo seu presidente,
deferio o juramenlo dos San los-Evangelhos á Exma. junta
pl'ovisoria, de adhes'lo ils côrtes, e el-rei e ao Principe
regente constitucional, na fórma. do termo retro; e de
como assim o recebêrão e promellêrão cumprir, assigoârão. José Maria de Albuquerque e Mello, escrivão da camara, o escrevi.-GeTva~io Pires Ferreira, presidente.
(Seguem-se ~s oulras assignaturas.)
Termo de vereoç(lo e Tepresenlação do povo ela villa do
Recife de Pernambuco ao senado em o 1.0 de Junho de Termo de juramento ao Exm. governador das armas a
1.822, e sua concfusa.o no seguinte- dia.
este senaào, aos triõunaes, ~ropa e povo deste lermo.

« Em o primeirô' dia do lUez de Junho de 1822 annos,
" Aos dous dias do mez de Junho de 1.822, neste villa
nesta villa do Hecife e paços do conselho de~la, a~nde se do Re'cifl1 e pa~os do concelho della, aonde se achavão o
achavão em vereação o juiz de fóra pela 101 pres\(jcntc, juiz de fõra pela lei, presidente, vercadores e procurador
"ereadores e pI'ocUl'alior abaixo-a signados j e senelo ahl, abaixo as. ignados; c, sendo ahi, comparecêl'ilo os Elo.'1Ds.
comparecerão neste senado, como prrocurador do povo, SIS. da junta provisoria desta pro~inciél e o Exm. goverBasilio Quaresma Torreão, com o povo abaixo-assignado, nador das Qrmas José Corrêa de iUello, com toda a sua
e por parte do bálalhão de artilharia des~a praça o 2° te- officialidade, e a I1\ma. junla da fazenda e autoridades
nente VClwesláo ~liguel Soares; por parle do 1° batalbrlo desla praça, os quaes todos declarárão eslarem conforde caçarlores, o capitão Joaquim José da Siha Santiago mes aos termos supra e retro, e de prestarem o jurapor pari.· do 2' batalhão de caçadores, o alferes José mento de obediencia e fidelidade, como preslárão nas
fi'l'ao'(,I-I'u Vaz de Pinho e carapeba ; por 'Parte do esqua.. mãos do Exm. presidenle da juuta pl'Uvisoria desta prodl'ão de linha desta praça, o alfllres Manoel Antoni~ Hen- vincia a camara desta viJla, e todas as mais corporações e
riques TotJ; o por parto do dero o 01'. AntoOlo José -autoridades nas mãos. deste senado, juramenlo de fideliCoelllo; e toelos juntos requerem a este senade ser von- dade e.obediencia, torna-se a repetit', ao soberano contade unanime Jo povo, e elas sobredilas corpora.ç. es, que gre so da nação porlugueza; a el-rei o SI'. O. João VI, ao
fosse recu"l;eeido e proclamade regente do BraSil, com o PI'incipe-Real o Sr. D. Pedro dll Alcantara, regente conspoder exe~utÍ\o, o Serenissimo Sr. D. Ped.ro de Alcan- titucional do Brasil, na fórma rios termos retroo
« E logo o Exm. 51'. presidenle da junla do governo
tara, pl'iJh;ip" real, independente llo executivo de 'por~u
gal, mas C!'1 'lido o máis sujeito ás côrles extl'a,?rdll1anas. provisorio desla provincia deferio o juramento dos Sane COD.tltuintcs do reino unilio, com adhesao ao Sr. tos-Evangelhos á I1\ma. camara desta villa, a qual pelo
O: João VI, rei constituoional do rlito reino, e união aos seu presidente aeferio ás mais corporações e autoridades,
nossos il1! ills de POJ'lugal e Algarves, em tudo o que se as quaes todas de como o recebêrão e prometlêrãO 'cumnão cncou l r l:om os nossos direitos.
prir, assignárão.
(( E, log-o no mesmo acto, disse o II\m. presidenle da
(( Reque erà" mai~ -que esl.e senado, ~on~o seu'orgão,
represenla~s~ õi Lllm. e Exma. Junta provlsorlU elesta pro- junta provisoria, que, podendo ser suspeita a necessidade
\'incia que fosse na pro ença de todas as tropas o mesmo deste novo juramenlo, de que a 'Sua comlucta e da Exma.
proclamado solemnemente, com vivas ~ acclamação, o junta do govel'llo. até hoje divergia dos senlimentos de
Principe Real o Sr. D. Pedro de Alcantam, regente cons- amor, fidelidade e respeito ao soberano congresso, a eltitucional do reino do Brasil, para dar execução ás Icis rei o Sr. D. João VI, ao Principe Regente do Brasil, tmIo
p~omtlJgadas pelas cõrtes geraes e extraordidarias, e que constitucional, declaravão que taes tinhão sido até hoje os
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seus sentimentos, jUl'avão que serlaO até moner; segundo, que não'lendo nascido para escravos jamais se sujeilarião ao despotismo ministerial, qualqul'I' que elle
fosse e podesse reviver; terceiro, que protestavão nlO
sacrificar os interes es desta pro\ineia, e, pelo, contrario,
sustenta-los á fOl'.;a de armas contra qualquer que os pretendesse invadir' e, finalmente, quarto, que, dependendo
a força physica e moral da união das suas [Jartes integrantes, jurão á face do gra!l..de Deos dos ~,xel:c,itos promover e concorrer para a UllJao da grancle lanulJa portu,·
gueza quanto em si depender, o qne, ouvidcrpelo lIIn~.
senado declarou estar conrol'me com os mesmos sentl, mentos'; o mesmo foi approvado e seguido pelo EXl"l1. governador das armas, com a sua officialidarle, corpol'ações,
e. autoridades e todo o povo; e achando-se prescnte o
Rev.' conego José Itebello Pereil'i1 TOl'I'es, que fora enviado nela 111m. cabido desta diocese, como seu delegado, e'm vi rtude de um omeio da data do 1.' do corrente,
que foi dirigido ao dito IIIm. cabido pari! coneorler na
presente juncção e dar o seu parecer, disse. o dito coneO'o que e tava conforme em lodos os senLimentos tia
Ex~na junta provisoria e mais rerarlições, pois a tuelo
annuia de bom gl'ado por estar conforme aos seus sentimentos, como já disse, e ao respeito que del'emos ler a
el-rei constitucional o Sr. D. ~ão vr, ás cortes e ao
Principe Regente rio Brasil.
« Declarou o senado, na presença de todos, que a brevidadfl'com qüe o povo requereu a deliberaç:1O deste acto
não deu lugar a convOCí\r-se a cllmam da capital, e todas
as mais da provincia, indispensa\'eis a este acto, ma~ que
ficavão de accordo por officios participa-Ias 'Cio sobredito
acto e procurar a sua annuidade ; e para de tudo constar
mandárão fazer esle term-o, em que assigm\rão. José Maria' de Albuquerque e i\Iello, escrivão da camara, o escrevi.-Gervasio Pires Ferreira, presidente. li
(Seguem-se mais 1.35 assignaturas.l
S~ssüo do

1· de Junho.

« A's 10 horas da manhã mandou a eamara annunciar
ao governo, o qual se achava em sessào, que tiniJa objecto
de grande mouta a tratar, e d~'a parte de que vinha á
sala do mcsmo'governo; por este foi ,lhe respondido que
podia apresentar-se. kppareceu a camara, levando comsigo u'ns quatro officiaes, que se dizia cada u~ ir por
parte do seu é:Q1:po, a saber: um por parte do esquadrão
de cavaHaria, um por parte do corpo de artilharia, outro
por pal'le do 10 batalhão de caçadores e oull'o por parte
do 2° batalhão de caçador6s, e com estes quatro oillciaés
ia um paisano, chamado Basilio Quaresma TOlTeão, que
se dizia procurador do povo.
« Não appareeendo o padre Coelho, que, segundo se
disse, era procurador do clero, o forão chamar, e ião seguidos de alguns moços militares e de muitas gentes de
côr e de call;as. Apresentou-se a camara na sala das sessões do governo, leu o escrivão da camara o termo dito
de vereaçao; lido o qual o ba~harel Manoel rgnacio de
Carvalho, membro do governo, qne estava presidindo a
sessão por não se achar o prosidente; perguntou: « Que
quer, pois, a IlIma. canlllt'a e os SI·S. procuradores? li
« Que o Exm go\'eJ'no ao igne, :dissel'üo elleE, solell1llemente, e raça publicar este juramento de fidelidade c recouhecimento de regencia do Principe,!J,eal, li ao qne respondeu o presidente interino,:
« Persuaào-me que um tal rer:onheciulenlo e juramento _é o mais offensivo á alta dignidade de S. A. R. o
Principe Regente, ao seu bom senso, contraditorio aos
seus regias procedimentos, e igualmente olfensivo á fé e
lealdade de toda esta pl:ovincia, romo passo a provar: é
offensivo á alLa dignidade de S. A. Real, porque suppõe
que o Principe Real jn esteve algum tempo deposto da
regencia que lhe delegou S. M. o Sr. rei D. João v[; é
olfensÍ\ o ao bom senso de S, A. Real, porque é julgarmos
que elte podern approvar uma deliberaçflO, .que ataca as
aLLrihuic;ões das côrtes, e sobretudo ele el-rei, que instituio o Principe Real em regente do reino do Brasil e nelle
sen lugar-teneute; lé olftlnsivo c centradilorio aos seus

régios procedimentos, porque tendo-se levantado uma
o SI'. D. Pedro,
tomando o tom
dIgno do seu alto poder, declarou que a esse respeito nem
uma só patavru, e porque mil vezes tem protestado com
a maior sinceridade que nunca tra!lil'á os seus juramentos! e que haver!l eO,m.o réos ele'a\La traição os que se diI'lglssem a tmbu' o Juramento dado, é olrensivo, finatmel~~e, á fé 'e lealdade de toda esta ptovincia", porque
suppoe que algum Illoment-o ella deixou de reconhecer e
o.!Jedecel' á regeneia de S, A. 1Ieal, quando, pelo contra1'10, o governo tem mostrallo por factos a sua conducta
regular, e de Ioda a provincia sobre a noosa obediencia á
regencia de S. A. lIeal, e l1té (). mesmo rcaLSenhor o tem
reconheeido, como se lê na régia porlal'ia do 1 0 de Abril
do presente anno, a qual, flor ser de muita hODl'a a esle
governo, e por consefjuellcia a toda a provincia, e de
grande prazer a todos, se mandou imprimir e -espalhar
h\t\'erúõ tres ou quatro dias.
,
« .A' vista destas razões e (te algumas reflexões intermechas encolheu os homlJl'os o que se dizia procurador
do paIO, e os mais dilos procu-l'allOresiicárão in1l110leis.
Então, rompendo pelo meio da turb~, se apresentou e intromelleu a falia r um bacharel Mayer, que Linha sido nomeado pel,} Cilmara para i I' ao Rio de Janeiro beijap a mão
aS. A. !leal por ler lido a ÍJondauc de ficar no Brasil, no
que nos parecia iria um gr'ande hem a todo o re'no unido,
e disse:
« NilO é que o rovo duvide da fidelidado do goverllo
nem da sua f1rme atlhesão ii regencia de S. A. fieal, mas
é por que um cerlo periodico, que tem por titulo Segar1'eqa, fez publicar no n. ii, e é por isso que o povo dc- seja que este governo desminta aquella folha, prestando
de novo este juramento.
l( A isto replicou o presidente interino: Bem se deixa
vêl' que a imprmlenCla e desvario de uma proposição
avançada por nm périodico não p6de_elesmentir fáctos tão
incontestaveis, nem póde mover um povo a exigir novidades; a régia postaria do 1. o de Abril, mandada por S. A.
Real dissipa toilas as du vida, e, se ainda restar alguma
duvida, Vo sa Mercê mesmo, Sr. Mayer, tem na sua mão
os omcios que este governo lhe entregou para os levªr a
S. A. Real ; mande-o~ vir, abrão-se, e nelles se verá qua~
é a nossa obediencia para com S. A, Rea) i nelles se
achará 11 (3arLi~ipação de algumas alierações qüe a- necessidade tem obrigado a fazerem-se, e sobre que se pede a
S. A. Real a sua régia approvação ; n'elles se verão as
respostas.em cnmprimeolo das suas reaes ordens; nelles
se achará a copia elas reOexõesque o governo fez ás camaras, afim de esperar as ultimas doliberações de S A. neal
sobre a prompta execução elo regio decreto ele 1.6 de Fevereiro, e de que neste mesmo omcio se pede a S. A. Real
qne' se digne mandai' quanto antes as suas reaes ordens
para que no cumprimento e prompta execnção elas me -_
mas mostremos cada vez mais o quanto prezamos a honra
de ser tle S. A. Heal subdilos obedientes, etc. Que mais
se póde desejar?
'
« Preoccupado, porém, como se acl13va, e interes 'aelo
o 'dilo ~Iayer em levar comsigo UIl1 papeli Ilho para apresentar a S. A. He,iI, fosse qual fosse a natureza do papel,
insi'lio em que o governo If.'iO se-devia negar áqnella requisiçüo;visto que o povo asssim o exigia.
« A i 'to respondeu o presidente interino: Ainda
quaudo se julgasse inelispensavel (ai assignatnra do goveruo nunca o devéra ser nos termos concebidos no acto
dc vereaç<''ío, o qual diz: reconhecer ó Principe neal corno
regente e poder executivo independente, ou cemo diz a
explicação, no fim do ac.to de vereação, sem reslricção;
porqne i to é, nm perjurio, é desautorisar as cOrtes e a
et-rei, 'c, llnalmente, é ir cont.ra o mesmo que S A. Iteal
tem prole~tado, e cm tal easo s6 se assignaria com algumas alLerações, e com a exclusão da palal'l'a-indepelldente.
. .
.
« Aqui entrúrão ;, nadar, e torcerem-, e os procuradores dilo do pOlu e clero, e a afirmarem que com
elfeito parecia haver I'azão, i'\esle ponto entrou pela sala
das sessões o presidente do govemo Gel'l'asiO Pires Fel'\'o~ no lIi.o de Janeiro, que diizia-Viva
r~l do Brasil-o mesmo PrinCl[,e Regente,
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re1r:1 o qual fôra mandado chamar pelo governo por não logo o povo não' quer o que os 51's. iHayer e Ment_
.ter wndo fi ses:3ão, e depois de se t(ueix~lI' amargamenle dizem ...
d~ irregula~'idade daquelle, procedimenlo, . declarou e
Neste momenlo enlrou um lJrceiro parl idisla da asdisse que, Vlslo a pouca cO~rl.allça que ~e mo~trav~ h~v~r Islgnalura, homem de&conhecido por todos, e que dizem
.no governo, elle se dellllllla da presldencla, e IOSISllO clIamar-se João Pedl'O ESlanisláo de Figneiredo Lobo o
.com fOl'lissimos argumentos, moslrando que aquillo era qual !Ia oilo dias que chegou a esta lerra, lalvez co~o
verdadeil'amenll~ um motim e não um aclo regulai' do emissario de. algum parLido desnrganisador, e disse:
:povo; que aquelle congresso el'a composto de.mui poucas O P?VO lem assumido os. seus dirêitos, o povo qucr ; é
. ,pessoas pam poderem represenlar o povo, amda mesmo- precIso obedeeeJ'. Enl'ío sallio o Mayer da sala; demo;0 da viii a, quanlo mais o da província; que aquelle ne- rOU-se 'um ponco fúra, e quando enlrOu cOl'l'ião alguns
gocío era o da mais aILa considelaçao e r.onsequencias, e homens, dizendo: O povo \l~lá em commol;ào, porque lhe
portanlo lião podia ser decidiÚo sem audiencia das oulras forão dizer que o governo llâo quer reconhecei' o Prin('amijfus' d'l provincia, elc;,> e. finalmenle, que, vislo a cipe, c o corpo de arlilharia cOl'l'eu para os quarleis, e
kregu.larida~le com que Ludo era feito. sr considcrava ue.. l.nu~ta genLe com elles, para virem alacar o governo,
IlliLUdo da presidencia, pois que, lendo sido nomea:lo por. « Esla novidade pôz a sala em commoção e o tenenle
Lodos ~s povos da provincia, representados por seus plei- de arlilharia Vence.l~o Miguel Soares, que se achava alli,
lores de parochia. ~ia ilgora que 30 homens querião olJri- segundo disse, por part~, ou como proc:urador do seu
gar o governo a assígnar deliberações lão arlluas.
corpo, disse: « Eu vou apaziguar a artilharia j ) e sallio.
(l Então
a camara e mais pessoas pl'esentes rogárão EnlrelanLo. o MenPzes e o incognílo ou desconhecido ininsLauLernente ao presí,lenLe a que subisse para o seu as- sislião no argumento de que S. A. Real já Linha descido
sento e presidisse. Assim instaúo ullla e muitas vezes lo- da qualidatle, d'j delegado de Sua àlageslade, uma vez
mou () seu lugal: e cadeira de presidente, que o é do go- que el-rei linha assignado o decrelo q,a sua retirada para
verno da proyincia. Agora se reno~'árào C/uasi lodos os Lisboa, o que por consequeucia o poder e::ecuLivo que
argumenlos que se linhão já proposto e decidido por pro- hoj'=l- exercia era o que as provincias do sul lhe tinhãOyas inconlestaveis.
. conferido.
li Vendo,
porém, os parlídi las empenhados na assig« Enlfto o 'Padre Manoel Ignac!o pedio- "eni.. ao presiuatura que n linhão lil'ado par lido dos primeiros argu- denle para podei' Lomar sobre si a resposla, e dIsse: Para
menlo:3, e que á uniformidade de votos, excepto os delles, podermos admitlil' essa proposição era preciso que arse decidira que se fizesse um lermo de declaração, no guissilllOs a S. A. Ileal do crime de despola e de usurpaqual se abolis e a palavra-independenLe-a seu pezar dor de jurisãicção, pois que elle Lem conlinuado a exeracquiescêrão, e começou u proclll'i,dor dilo do povo fiasi- ceI' o poder executivo sohre esta pro\incia sem que nós
lio Quaresma Torreão a organisar o Lel'mo declaralorio lhe LenlIamos conferido nem nos Julguemos autorisados
pal:a Ih'o conferil', e é prova dislo lodos esL~s ~visos, porpara ser ao depois escriplo no livro da camara.
li EriLão o coronol Dento José da CosLa, membro do
tanas e ordens do mesmo,real Senhor, que aqUI lhes ap~e
governo, recommendou com a maior efficU'cia e inleresse senl~ (~as m~sLrou), alem.. do que o ~0U],en~~ da ~sslg
da ordem, principalmenle ao padre l\Ianoel Ignacio,. que nalula leal n,1O é o que ,da.a e~cecuçao a leI,. é, SIm, o
Lomasse bem senLido que não deixasse escapar a menor -:-cumpr,a:-se-:-o 9ua1 mm.las ~.ezes se.su.spend; por I~O
expressão duvidosa,· que arriscas e a llOflra e o dever. LI~s eXLJaOr~,Il!arIOS, e no IIlLellm a"lel aIuda 11<loobn c a,
Com effeito orgun isou-se o termo com lodas as clausulas pOIS ,que o dll ~llO de re~resenLar a:slsl e a Lodo.s os povos~
a mais saIula s e explicitas.
maxlme ~o Iegente uUldo, aos p~\OS, q~ando IIlsla a su
s
,_,
,..'
prema leI de salus popuh, que e supe~lOr a lodos os deli VaClllavao, porem! os espmlos IDqUlelos, e vendo crelos, e nesle· caso lem a repreS611lação o elfeHo susque a causa da honra la salva, el1trou pela s~la das ses- peQ.sivo, elc.
({ Então enlrou de no\'o o tenenLE. de arLilharia Veusões um cerLo Menezes, nalural do Rio de Janelrri, de uma
famili~ a mais .0~)I'igada á su~~a bondade.e re~1 mun!-' cesláo Miguel Soares, dizendo:' O meu balalhão promelle
ficen.cla de el-rel ; de orna tamlha que L~Dl recebido _mais não se mover, se o goveJ'Uü assiguar o que o povo qu~r.
de ollo ou nove grandes mercês ~ officlOs da real m~o de E que quer o povo? pergunlou o padre i\Janoel IgnaclO.
Sua Magestade, que, segundo ~l1.em,.monlflo a m,als de Ao que resl10ndeu o lenente: Quer o que diz o Sr.
1.2.000 cruzados annuaes j .e fOi es~e II1gralo ? Jl'lmelro Dr. i\fayer. Bom, replicou o padre ~lal1oo1 Iguacio : então
ql~e te~e o desembal'aç,~ de ~Izer: ,Nao ha pl:ecls~o de ex- se o govorno.llão assignar, o que quer o SI'. doulor,
phcaçoes j ,S. A. Real Ja esla no RIO de Ja~cl~'o, lI1t1epen- põe-se a arlilharia em 1D0vimenlÇl ? Disse o lenente: Eu
denle, a !D3lanClas dos povos das provInclas do uI j o não o sei, lJ que diao é que a arlilharia não se move se o
povo de Pel'l1a~lbuco quer isto mesmo j porlanlo o go- go\'crno ~ssignar, o
•
vel'l1O deve annIlII'.,
« Enlilo dis-c Felip-pe Nery Ferreia, um dos memlJros
({ A iSlo responclGu o presidente: Em uma palavra de- do g~verdo" enlão eslamos coaclos, Coaclos, não, dissecidão os senhores j ou islo é represenlaçflO, ou consulla, rão o J,ncogDllo, o ~I,en.ews e o Maser;, pO,rém o povo lemo
ou resoluçflO já lomada; se e re-presenlação o governo lo- assuml,do os seus dlre.llo~ j'quer o Pnnclpe, com o poder
mará o seu aceol'do c a deferirá j s-c é con ulla será pre- I execllll\'O, ~em re lr~C'iao, por.que aSSllll Já o esla exel'ciso convocar as aUloridades para se disculir. « Se, pO-1 cendo no RIO de Jan!II'O, e por,l. so deve-se ac~rescenlar
!'ém, a~o.dio o :\layer e o, 'lcllezes, é resolução que o po~o 110 lel'l1~o de, declal'açao :-que s. A. Rea~ eX~r?Il,U'<\ o p~
Já decldlD.» Ao que dIsse. o presHlenle: Para que eslao der execullvo ... COIIIO Sua .\lageslade o oxelclta elll POIos senbores abusando da innocénle credulidade desle Lugal.
povo? - Repelindo, porém, os mesmos pel'll1l'batlores :
« r ão é assim, replicou o preside~le, o padre i\Ianoel
u Sim, senhol', é o povo que assim o qner. »
19nacio; deve-se oscrever desle mQdo :-que S. A. Real
« Então respondeu o presidente: Se é resolução, sou e~el'cilará no Brasil o poder exc~u~i~o, seguo~o a delegaum paisano fraco e desarmado j assiglio de çruz j venha o çao de S~a l\lageslacle, que o eXeJ<?,lta em POlll:gal e em
livro da acla da camara, .que eu e o "overno assignare- l<:do o rel~o ullldo, Por delegaçao de Su~. i\fageslüde;
mos dez vezes, se é preciso. Enlão le~antou-s~ Joaquim nao, dissemo o.,:; tres, porque ~ua Magestade Ja suspe.nueu ,
José de Miranda, membro do .governo, e disse ao haéba- a sua delegaçao quan~o assl~nou ~J d~creLo ~a I'ellr_ada
rell\layer: Se VOSSll àlercê não é procurador, com que lí- de S. A. Re~l, e S. A. !\eal hOJe o exerclla, pOlqueõs poLulo enlra nesta sala? relire-se. u Eu fui chamado pelo vos do sullb o confenrao.
procurado I' do povo, respondeu elle. » O padre Manoel
'U Evilemos equivocos. senhore., di'se o padre .\lanoe)
Ignacio, membro do mesmo governo, diss~: 81'S, proeu- Ignacio j escreva-se :-que nós reco.nhecemos em S. A.
radores do PlIVO, clero e curpos militares, o que é qu~ Reul a delegação do podor execullvo do modo que o
quer o PO\'o? Porventura o povo qner que e desautorise mesmo real Senhor se reconhece. Pois sim, disserão os
a el-rei c ás cÔI'les ? E 03 procul'! lores respondêrão : Por lres, d modo que elle se- reconhece, aecrescellland? ~s
nenhum modo. Logo, cpnlinuou o padre l\lanoel Ignacio, palavras: hoje, porq~e os povos uo sul Ilr"o conferlrao
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Sem resLricçãp, e assim o eslá exel'cilando no Rio de .Taneil'o. Não nos corlsLa, disse o presidenLe e mais o padre
Manoel 19nacío. A nós consLa-nos, dissel'ão os Lres parLidislas, e is Lo é b que o povo quer.
.
« Qual quel'er do povo, di se o memul'o do goveli no
l~elippe ery FelTeil'a ; qu~1 quel'er do povo: as camaras
Ja pl'ovincia não farão ouvidas, e quem sabe cemo LomaI'âõ o procl1dimenLe- da plil1l l 'iJ'a do Recire i de cerlo a
vonLade de S. A. neal não é de que se ens~nguenle a provincia: Sr. Mayer, é Vossa Mercê que anaa aqui fa1(enuo
esles bal'ulhos, inquieLando a genLe e lIondo tudo em des...
ordens. "Eu, disse o i\layel'?» Sim, senhor; Vossa
Mercê mesmo, Sr. :\Ja~'er, cli se Felil'pe Nery, e eu lhe
posso pro,'ar."
~. Enlão, veado o presidenLe a inulilidade das boas razões, e necessiLando refr'igerar-se se levanton e foi para
um quarlo immedialo tomar um copo d'agua; depois cheg OU a elle UIIl moço, natural do Ceará-Grande, chan'lado
Antonio Francisco MOl1:eiro, e lhe di 'se: SI', presidenLe,
é.. melhor con,fescender com a vontade do PO\ o, do qne
rêr eOlTer rios de sangue; veja que os espíritos eslflO
exalLados, o povo e corpo tle artilharia inuisposlgs, etc.
« Enlão o' presidenLe exclamou ~ Está bom, está bom;
poupe-se o sangue. Eu pl'oLesLo não ser perjuro; não
}lei de ll'ahír o juramenLo que dei ;'no mais fação O que
.
ód e pren d.er-m~ e as.sassm.ar; .mas
9ui~ere111; o POV? ]J.
laze!' que GelvaslO Pires Ferreira seJa perjuro, IstO nem
Omesmo soberano congresso o podera fazer.
« g, volLando para a sua cadeira, disse: Que qnerem,
enhores? que eu assigne? Venha C;I o livro. Eu e o g·o-.
verno prolestamos não Lrahir os nossos jUl'amenlos, que
demos ás côrLes á constituição e a el.rei o Sr. D. João VI'
,
, ó
.
b'
d
'.'
as eÔlles somos n s !De:mos ;. c~mo. ü\emos e cahlJ ~m
semelhante conlra~leçao. Nos JUl'amos obedecer ás cortes, que somos nos mesmos represenLados por nossos
depu lados : e agora juramos não obedecer ás cÔl'tes?
« Nós, dissel'ão os Lres, havemos de obedecer ás CÔI'tes, mas lia de ser no que não se oppmer aos decretos do
Principe. Mas isto, disse o padre Manoe] Ignacie ; isto
ó o que S. Â. Real não quer...
ti Em uma 'palavra, senhores, disse o presidente, vejo
que uada se conclue; venha o livro; assignemos; eviLemos desaguisatl,os; e se \,ssiguárão os membros do go·
verno,. como se vê na acLa da mesma camara. -Conrol'mc.
-Laurentino Anlonio Moreira de Carvalho, secretario. Jl

Decreto.
cc Tendo·me'sido confirmada. por unanime consentimento e
espontaneidade dos povos do Brasil, a digoi.,dade e p@c1er de
regente deste vaslo lmperio, que el-rei meu augnsto pai me tinha outorgado, dignidade de que as cOrtes de Lisboa, sem serem ou vidas todos os deputados do Brasil, ousarão despojar-me, 'cumo é notaria'; e tendo eu aceitado outrosilll o titulo
e encargos de defcnsor perpetuo deste reino, ql\ll os mesmos
povos tão generosa e lealmente me- conferirão, cumprindo-me,
portanto, em desempenho dos meus sagrados deveres, c em
l'econheéimento de tanto aroor o fidelidade, tomà~ latias as medidas indispensavcls a salvação desta maxima parte da mo_ narchia portugueza, que em mim sc confiou, e cojos direitos
JUI ei conservar iIIeso
de qualquer ataque; e como as cOrtes
de Lisboa continuão no mesmo errado systema, e a todas as
Juzes injusto. de recolonisar-o Brasil, ainda a força de armas,
apezar de ter o mesmo já proclamado a sua independeoCla politica, a ponto de estar já legalmente convocada pejo meu real
decreto de 3 de Junho prox.imo passado uma assembJéa geral
constituinte e legislativa, a requérimente geral de todas as camaras. pl'ocedendo-se assim -cpm uma formalidade que não
houve em Portugal, por sei' a convocação do congresso em 'sua
origem sómente um acto cle clubs occultos e facciosos; e. considerando eu igualmente a S, M. ei-rei o Sr. D. João vr, de
cujo nome e autondadc pretendem as cOrtes servir-se para os
seus fins sinistros. como prisioneiro naquelIe reino, sem vontade propria e sem aquella liberdade de acção, que é dada ao
poder executi \'0 nas monarchiàs constitucionaes :. mando, depois de ter ouvido o meu conselho de Estado, 3 tod;is as juntas
provisorias de governo, governadol'cs de armas, cemmandanles milHares. e a todas as au.toridades constituidas, a quem a
execução deste dfcreto pertencer, o seguinte:
(( 1. Que sejão reputadas inimigas todas e quaesquer tropas
que de Portugal, ou de ou Ira qualquer parte, forem mandadas

ao- Brasil sem prévio consllntímenlo meu, debaixo de qualquer
pretexto que seja, assim como todos as tripolações e guarniçMs dos navios em que forem transportadas, se pretenderem
desemharcar, ficando, porem, livres as relações commerciaes e
amigaveis entre ambos os reinos para conservação da união
pOlitica, que flluito des~o manter.
cc n. Q1le se chegarem em boa paz deverâõ logo r/'gressar,
ficando, porém, retidas a bordo e incolllmunicaveis até que se
lhe prestem todos os manlimentos e auxílios necessarios para a
a sua volta.
cc III. Que, se no caso de não quererem as ditas [.'opas obudecer a estas ordens e ou_arem. desembarcar. sejão re~baçadas
com as armas na mão por todas as forças militares da lil e 2' linha, e até pelo povo em massa, pondo-se cm execução todos os
meios passiveis para, se preciso fOr, se incendiarem os navios
e se metterem a pique as lancbas de desembarque.
• cc LV. Que, se, apeiar de todos estes esforços, ~ucceder que
eslas tropas lornem pé em algum porto, uu portlJ' a costa do
Brasil. todos oS,habitantes que o não poderem impedir se retirem para o ('entro, levando par~ as matas e moutanhas todos
os mantimeQtos e boiadas de que ellas possão utl1isar-se, e as
tropas do paiz Ibes fação crua guerra de postos c guerrilhas.
evitando toda a occasião de combates geraes alé que coosigào
vê r-se. livres de semelhantes inimigos.
« V. Que desde ja fiquem obrigadas todas as autoridades
militares e civis, a quem isto competir, a fortilicarem todos os
portos do Brasil em que possão ellectuar-so semelh~otes desembarques, debaixo da mais restlÍcta e rigorosa responsabilidade.
.
cc VI. Que se. por acaso, pm alguma das provincias do Bras.il não houverem as munições e pêtrechos neces arios para
e tas fortificações, as mesmas autoridades acima "'ameadas re1? r esentem logo a esta corle o que precisão para aaqui lhes ser
furn~cldo, ou dilem p.arte immediatamente á provincia mais
v.,zlnha, que ficará obngada a d3r.l~es.todos os soccor;osprecIsas para o .bom d~e~lpenho ?e tao Importantes oh~~ações.
«A
otol'ldades CIVIS e mlhtares, a quem competir a execução desle meu real decrelo, assim o executem e hajão de
cumprir, com todo o zelo, energ.i~ e promptidão, debaixo da
respon abilidade de fical'em cdminosasde lesa-nação'seassim
decididamente o não cumprirem, Palacio do Rio de Janeiro,
1°. de Agost~ de 1~22. Com a rubrica de S. A. ~. o Príncipe
Regente.-LUlz Pereira da Nobrega de Souza Coutmho. »)
O SR. DRUM1I10ND, TENDO ACABADO A SUA ~nssAÓ EM
PERNAMBUCO, DEVIA PARTIR PARA. O RIO DE ANEIRO

o

Sr. Drummonde), tendo preenchido a sua
-commissão em Pernambuco, nada mais linha que
fazer al1i, e podia retirar-se para o Rio de Janeiro;
mas eUe o não quiz fazer, porque previa poder ser
ainda ntil ao seu.paiz visitando a Bahia, e informando-se pessoalmente do estado em que se achava ella, e assiro o fez,
Antes de deixar PernampucQ, appureceu-lhe, procedente do Rio de JaneiJ'o, Bernardo José da
Gama, -depois, vi$onde de Goyana, que lhe disse
que vinha mand:ldo pelo Gl'ande Ol'iente do Bfasil,
pal'a o fim de esll'eitar cada \'ez mais os laços de
união entre Pernambuco e o Rio de Janeil'.O, e pedio-Ihe informações do estado em que se'achavãoos
negocios a este respei to. Por, essa occasião faUou
muito mal de José Bonifacio, dizendo qua era um
ignorante em politica, e que êlle eraa causa de não
se achar já o Brasil no gozo da mais perfeita liberdade.
J
O Sr. Ol'ummond não fez eabedal dessas banalidades, com que o" tncanhos e u!n'biciosos, ou os inveJosos, procurãQ desacl'ediLat' os serviços e meritos
alheios; deu todas as informações que pôde, e
advertio a Bernardo José da Gama, que, visL~ fica,r
e{l1 Pernambuco, empregasse todos os seus cutdados, afim de evitar que a jllnta provisoria fosse dis-

'" (') Vide a biographia deste grande cidadão, que escrevi e
publiquei na la serie do meu Bí'asU :FIist?,'icO,
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solvida popula~mente. Que a junta era má; mas ordens de V. A. Real, deterll\Ínou manrlar um seu deputado,
e'
d' I ç- delI
o tae lle' os
Jogo que a provincia estivesse em estado de apresentar uma
e pei
qu
01' S t'la a ISSO u ao
a, p r
S I I
; nova ~a~e,. dilfuren.te daquella em que a achou; porém as diver,que O deputaqo da camara municipal, que partira sa~ vICIssItudes. filhas na verdade do estado actual de todo o
para O Rio de Janeit'o, ia cncarregado de pedir ao reino-unido. e di!. nalureza das grandes mudanças, não tinha
Principe um outro governo fosse unitario ou não' dado tempo a que se podessem gozar fructos sazonados.
"I
d ' " d f ; ' , ( Digne-se, pois. V. A. Real de aceitar os puras sentimentos
e q';le .ep me lh 01' esp~rat pe o reme 10 quu e,~e lie aDlor e respeito e os protestõs do obediencia da junta proO PrmClp'i doqueacudll' com um outro, que podia '1~/isoria do governo da provincia de Pernambuco, que tanto
descollocUl' a molestia má e nào CUTaI' o mal.
ambiciona, e se compraz da honra de ser bem aceita de V. A.
,
Real e de ser grata ao anjo tutelar do Brasil.
(( Esles são tafIlbem .os votos e osc\esejosdode V. A. Real
PARTE O SR. DRumroNl> ~ARA A BAJlH.
subdilo o mais r~verentlTe humilde.-Felippe Nery Ferreira. »

O Sr. Dl'Ummond partio de

Pernambllco('~), sem

que ninguem soubesse o caminho que levava, e
Hernarllo José da Gama, apenas elle partio, apl'oveitando a indisposição que havia do po'iO contra a
junta, promoveu uma sedição pal:a 11 dissolver, o
que CO:ll cffeito conseguio; mas, pas.ôando-se a nomear outm junta, não foi elle eleilo nem para pl'esidente, como ambicionava, e ncm para membl'o da
junta. O seu despeito foi sem limites.
Bet'llardo José da Gamu, IJO~ ser natural de Pfll'nambuco, se julgava com dir'eito a tudo naquclla
provi ncia. ' Os jOl'1laes do tem po trazem a l'tigos e!>criptos por e11e, em que, fazendo valei' os sel'viços
que prestou, pretende obscurecel' os prestados pelo
SI'. Drummond.

(( S.mhor.- junta provisoria do governo da provincia de
PernaQlbuco, de que sou men,bro e que tributa a maior afieição e respeito à augusta filha dos Cesares, determinou-me que
em seu nome, o no de todos os habilantps daquella provincia,
nao só beijasse a n~al mão do V. A. Real. mas qu~juntamente
assegurasse a Voss Alteza que toda a provincia de Pernambuco professa o maior afIecto ás enlineLtes virtude, e ao alio
merecimento da digna esposa do jov n he>l'oe, que, qual outro
Tito, vai já fazendo as delicias deste vastissimo reino.,
(( Digne-se, pois, V. A. Rea: de aceitar esla singela e cordial
homenagem da ptlrt'1 de um governo ~ do povo de uma proviucia, que idolatrão a V. A, Heal, tanto na qualidade de protectol'a do merecimento l' di rdtos de todo o cidadão portuguez,
como na de depositaria dos preciosissimos pl'n\JtIres da perpetl\idadu ue UniU das mais importante monarchias, e de outrosim se persua'dir de qu~ a provincia de Pernambuco fará sempr.. os maior.'s e forços para se tornar merecedora do agrado
~ protecção de V. A. Real, bem como incessantes e eflicazes
votos ao céo para que conceda a V. Real uma vida prolongada
e empre cheia de prazeres e de venturas.
cc Estes são tanlbem os volos e os desejus do de V. A. Real
subdita o mais reverente e humilde.-Feiippe Nery Ferreira. »)

D4PUTAÇÃO DE PERNAnBOco CHEGA AO RIO DE JANEIRO
NO DIA 19 DE JULHO, TENDO Á SOA FRENTE FELIPPE NERY
( Senhor.-A corporação mililar, que guarnece a provincia
FERREIRA E POR SECRETARIO MANOEL IZIDRO DE MI- de Pernambuco, não perdendo occasião de manifestar os sentimentos que a animão. de lealdade. eb'ediencia e respeito ii
RANDA.
angnsta pessoa de V. A. lleal, como ao herdeiro da grande
monarchia portugucza. e como ao regente do reino do Brasil
concedido a ,'sta preciosa parte do g!obo pelo mals generoso
A deputação de Pernambuco, organisada no {O àe dos monarchas. fez recahir em mim a sna escolha, para, em
Junho, sahio dalli no dia 2 de Julho, e chegou ao SGU nome vir pessoalmente felicitar a V, A. Real pela heroica
Rio de Janeiro no dia 19, para, cm nome ela pro- resolução de permanecer no conLinenJe brasilico revestido do
eminente cargo de regente, e para ter a bonra de participar a
vincia, cumprimentar o Principe Regente e de- V. A. Real que aquclla iuabalavel lealdade e amor á sua saclarar a Sua Alteza, que PeL'Uambuco submissa- grada pessoa. respeito e obediencia ás ordens u decretos emamente o reconhecia como chefc, sem restl'icção, do nados da sua - real mão, como delegado do poder executivo
neste reino, acabarão de receber o cunho da approvação do
poder executivo no Brasil.
publico em os memoravcis dias 1 e ~ de Junho'. como V, A.
No dia 26 de Julho a deputação 'pernambucana Real vel'a do auLo que tenho a honra de apresentar, tomado em
foi recebida em audiencia publica pelo Principe camara, com a assislencia da junta provisoria, do governador
Regentc no paço da cidr..de, assistindo a eHa o senado das armas, autoridades constituidas, oflicialidade da tropa e
cidadãos de todas as classes.
da camara e grande numero de cidadãos; e en tão
« A nenhuma das provincias, de é composto este riquissimo
Felippe Nery Fel't'eira, dirigindo-sc a Sua Alteza, reino, ou, para melhor dizer, a nenhum portuguez, eu seJa nascido neste hemispherio. ou o'outro, potiem se,· desconhecidas
disse:
as vantagens que resultão a prol de todos os habilantljS desta
( Senbor.-Ent:arrégauo pela junta provisoria do governo tal vez melhor poJ'(;~o da terra de Culombo, da permanencia na
de Pernambuco de vir, em nolne de toda aquella proviTlGia, mesma do primeiro peuhor. que, para a a estabilidade da 010beijar a augusta mão de V. A. Real, sinto-me penetrado do narchia constitucional, nos ofIerece"a augusta casa reinante,
mais alto respeito, e ao mesmo tempo pula-me o coração de- bem CO:110 lhe não pórle tambem s r descunhecida a torrente de
prazer, por ter a honra de me achar na augu ta presença do males; de que as sal vou uma Ião heroica resolução e uma tão
herdeiro e successor presumplivo da corOa do reino-unido de generosa condescendencia aos "otos de tantos milhares de porPortugal, Brasil e Alllarve, do amavel Príncipe Regente do tuguezes, tão zdusos da sua liberdade e direitoR, quão amanreino do Brasil, do anJo tutelar que o ~r. D. João VI, augusto tes de um Principe, que todo se consagra á felicidade ~os seus
pai de V. A. Real, por súa bondade, sUnlma perspicacia e pre- concidadão. u subditos.
(C Dione-se, pois, V. A. Real de aceitaI' ÓS puros voto de
visão do fuluro. se dignou deixar-nos, como o penhor da sua
temura e amor para comnosco, aflm de ser o ponto de apoK' amor c fidelidade, e os prote.tos de lealdade, obediencia c respeito, da ll:opa da guarni~ão da provinllJa de Pernambuco, que
I e o centro de unidadc do Bra ii,
, cc As diversas lluctuações, augusto e real Senhor, em que se tanto amblçlona c se compraz da honra de-ser bem aceila de
A. Real, e de ser grata ao defensor perpetuo do Brasil.
V.
tem achado aquella por tantas vezes caluduJiada provincia,
(C São tambem estes os votos-e o deseJOS do de V. A. Real
forão as que puzerão a Junta provisoria da mesma na neces idade de ter demorado o cumprimento deste devei'. Logo que a o mais obeaiente e leal s9Idado.-Juão do Rego Dantas Alonjunta pruvisuria foi creada, ella teve a honra de fazol' snuir;j teiro, capitão do 10 batalhão de caçadO! es. »
real presença de V. A. Real o stado desmanteladu e'bipartido
em que se acbava aqulIlIa provincia, e V. A. Real se dignou
(I Senhol'.-Não CI)1110 ministro de E ta do, ma como depurecol1ll1lendar e ordenar á mesma junta a união, a paz e os tado plovineial, ["nho agora, pela seguuda vez. a honIta de cnmelhoramentos' publicos.
cUluinbar ao tllrono de V. A. Real o puro volos ue obedien« Toda occupada a junta em cumprir a'recommendação e cia, gratidão e r~speito de outra porção do va lo e grandioso
[mperio do BraSIl.
(I O go,:crno da. provincia da Parahyba do Norte e o povo
da sua capital, em CUjas lenues forças pecuniarias não cabia eo- .
(') Vide o. promonoi'es desta partida 11.1 biographia irnp.-essa viar uma deputação a esta CÔl'te, como tem feito outra prona 1. serie do B)'asi~ flistoJ'ico.
vincias, honrarão-me com a lisongeira com missão de vir beijar
A
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agora em seu nome a real mã? ~ le ,:. A. Real, a~re~enlar-lhe dient~.ao espirito publico do Brasil, cessava d'ahi
as devidas felicitações pela glonosa vRlagel m.á prOVInCl8 de l\tIi- por. dla,nt~ a sua "orrespolldenCI'u offi""r',"l com seu
nas-Geraes e advogar per:lnte V. A.· ea a Just~ causa dd inde"
""
pendencia poli rica, integridade e c. e~lralJsax.ao do relDo do pai, contrnuando, apenas com a correspondencia
Brasil salva a devida união com os r, ·.'no~ Jrmãos de Porlugal de familiJa ~ mas que o Brasil, nem por'ü~so, quee AII\~rves, e salvós igualmente a obedi en.cla e reconheciment& I
.P
do Sr. D. João Vi, nos o rei constitll,clODilil, como'chefe SI1- Irava,U u.n~ao,col~ ol'tllgal, nem de!x:lv.~ ~e'I'ecopremo do poder executivo de lo.d~1 a moo arcma..
nhecel O SI. D- Joao VI, como seu 1'13'1' legrtllno.
({ Muito li ongei.ra, torno a dlz.cr fOl'p'~l.ra ml!U esta ?omoJis-.
Esta carta do P,'ültipe é a mais d~idlda que se
são, e multo folguei quando recebi o?fhClCo daqueUe gO\ erno de eucOnl ra nu cÜ'lJel'·v,-:;.Ú' (Jas (lue elle
n.~e 'e
.
15 de Junho' do corrente anno, que Ja tive a honra de apr...scJ:!.....
.
.
_ ~~
~,
a seu
tal' li V. A. Real ;,pClrqueem tem pus taes, como os nosso, em palo A deput~aD de PernambtICO compunhu-se de
que as paixOes de~enfreadas, as inlrig~s sec.rt'tas, o falso patl"io- 3 m~lllb~os,. sendo UIU. dclles nOIDe..1.flf)·pl'l:~ junta
tismo e a amblçao solapada de domIna,r e!,D uns, o desavergo- provlsona, da qUlJ,1 elle' mesmo fazia parte era Fenhamentu manifesto de outros e o vI! Inleresse mascarado de 1Jippe Ka ' F
'.
d
d' 1 ' I
muitos, tenlão á porlia disEcminar uspellas e den~gl'il.· inteka-I
r~. eurelra, C1Ill~ o.n~ou e ~1t mo( o ,seus
mente o minislerio de V. A. Real, e lI1ó,menle aquelles a que compaooellos qu.c os llflUtrl1S0U, sl1ndo ene so ouV. A. Real se digna dar mais alguma mostras da su~ partiewar í vida no Rio de- Janeiro ..
benignidade, de cerlo a e~colha .que de mim fez o gT)ve~n~.c I Felippe Nel'Y comIDo membt,o da J'uuta provisori'l
povo da Pandlyba, não pude dClxar de penhorar a sen.síbllí't
t ,.
'do
'.
•
dade do homem ainda o mais estoico ou indilrerente.
1'El pel en~en e ao 'parti que ena representava, es-·
. ( Esse generoso PO·IO. P?rmim seu h'gitimo delega~,.una- tava IlilUlto offend1d,cH>lO,1.ll o procedim.ento da ~ropa,.
mmemenle dt'prhlla .nas maos de V ••A. Real a auto~!dade de por haver es.tll apo ad:o o povo na. manifestação do,
o governar, (: defenr áS,suas pretençoes sem ser ohl1g,addo a dia 1 de Junho'
,
recorrer ao _velho mundo através de IllIlhares de leguas do
"
\
oceano; elie qUl~r ter a representação politica qu~ d~v.e ter 11m
Jnterpl'~te d~s se-n.tlfn~ntos l'anCOI'GSOS do coraç.ão.
povo livre e c~nstituido, e g9zar de to_dos os p.rlVlleglos e re&,a- de G.ervasro Ptres Ferl'erra) PI'OCt1I'OU viugar-:e· da.
lias que lhe devem ser IOherente" subn!etteDÀo-s~ au Sr. tropa e ó conseO'uiu pela leviaulllade do m' . st
D. João VI, augusto pai de y. A. Real e rei c~nstltuelOn.al do d .' . .
'"
ln! ro
reinu-unicio de Portuoal, BraSIl e Algarves, a cu~a generosldadé ll. gue~llf.
,deve o Brasil a sua e':J,ancipaÇoão e categ~ria de reino; eile por
'P~ndla uma grave qnestã() a respei to da proisso mesmo quer ler dentro do.."asto ê riCO cont1Dent~ do Bra- moçao dos officiaes de Pe)'nambuco. A junta. prosi! um C611ll'O de poder e de UDlao, dcnde ólroanem as graças e vis(}fia ele G
h'
~'d' 1'[ .
a justiça em as ir mendigllr a estranhos e arredados climas.
.
oyana a lia :pt'omoVI o os o lClacs quecc Certos 'aqJclles povos dos cus direitos inaliena.veis e da servlào para dobe!at' o gcvet'no de Lniz (lo. Rego,
justiça com que os reclamão, t)edem a r. A. Real que IOlerceda Este lambem bavHl. promovido os ofliciaas que
por dles ll.0 selI augusto, pai para ljue anntla os votos.de ficárão com eBe e combatido çontra a politica de.
quem deseja e tem direito de possuir dentro c\e seu proprlO G o v a n a '
t
paiz UUla delegaçãCJ..... do poder real na Hugusta pessoa
J
••
do herdeiro do tlIrono, e um apoio firme da sua felicidade
Havlão aiuda outras promoções parc~es mas:
nas brilbantes virtudes e liberalismo çle V. A: Real: El~cs se li· nenhuma deHas estava lell"almente confirma~ pelo.
songeão por fim qlle as côrtes de Lisboa nao serao. tao cl'gas Pl'incipe R"
t
•
o
d L . d
e obstinadas, que pl'efirl'io os horrores dlfuma guerra civil cn.
~gen e, soment~ a promoçao. e UIZ o.
t1'ejrmãos a uma união bem fundada e igual em reoiproeos in- R~go, é que estava confirmada pelo governo. de
interesses e r~galias.
.,
. . L~sboa; mas essa confirmação não tinha, e nem poC( !'- tudCl Isto, augusto ~enhor, Ja V. A. Renl haVia provl- dra
ter valor algum no Brasil pOJ'rlue se tivesse
dencl8do desde..9 de Janeiro do corrente anno até hOJe; mas
"
'
.'.'i.
aquelles povus ainda i!moravão o passo o mais importante que seI Ia o mesmo que premIar o venCIdo em detrly, A. Real tem dado~ mostrando o ultime, apuro de se\l amor menlo d'o vencedor.
aos povos do Brasil, e da sua constitucionalidade no beneficcnFelippe Nery ponderou todas estas diffiouldades
tissimo decreto de 3 de Junho passado.
ao ministro d
lb
.
.a guerra e aconse ou, <(uo o .melO
( Digne-se, pois, V. A. Real tomar debaixo da agide da sua
particular protecção e bJluedoria a este bom e'leal povo da 1>a- que .ba~Ja de sahlr deBas, era aulonSUl' a lunta
l'ah)'ba do Norte, que tão sinceramente se enlreg~ tod~ nos provrsonu a chamar a si todas as promoções exispaternaes. br.aços, de Y. A. Real, ao mes~o tempo que.e.m O~I' tentes e não confirmadas pejo Principe Regente e
tras prOVIDClas ~nda d~sgraçad~f, .de CUjas I~zes e, c:Yll1saç~o f
'd .
1
b"d' .
deveriamos csperar maior patriotIsmo e mais deCidida unlao azer epors uma prúm~çao Rera que su Isse epOls
e fraternidaue, ainda reina o espirilo infernal da discordia e á confirmação do Princrpe Regente.
lio machiavf'lis~o,..pretendendo .um partido renovar a an,arO .miuislro da guerra não entendeu o que havia de
c9la, e outr.o serVil a Deos e Behal ao "!esmo tempo, ou para capcIOSO neste conselho' nào vio que adoptando O
dizer claramente o que entendo, sacnficar ludo s6mente ás
. ' , _.
'
suas paixões dcsreoradas e aos seus inlerefises particulares. expunha os offi~laes, quo forçamo a Junta a recol\Ias isto de certo não conseguiráõ, porque o povo Juso-bra- nbecer O Príncipe como chefe do podet' executivo á
sileiro. é. honrado .e justo: ama a .gloria.d.o seu paiz, conhec~ villO'ança dos memhros da mesma J'unta e q'ue.
seus direitos c deseja a sua verdadeira fehCJdade. Dlsse.-Jose
o I
' ..
'
.'.
Boniracio de Andrada C'Silva. )l
aque les ofhClaes, dIspondo da grande maIOria das
forças, jámais se slljeitarião á :;emelbante condicçi\o,
O Principc, depois de ouvir a depulação, chegou e mandou lavI'al' o dect'elo.
a uma dasjanellas da sala do thl'ono, e disse á mulFe!ippe 'Nery, no Rio de Janeil'o, cumprio uma
tidão ele poro, que enchia·o largo do Paço, anciosa missão contl'aria aos seu~ principios e a sua vontade.
POI' !;cihoL' o resultado da auaiencia: HPernaulnrüO A opinião'da junta provisol'ia era de temporisal' com
é nosso! l) palavras que fOl'ão recebidas com en- o Rio de Jaoei!'o e com a Calota de Lisboa, apal'enthusiasticos vivas.
tando com ambas as cartas a maior cordialidade-.de
• A' noite a cidade illunl'inou-se, espontaneamente. scntimefltos, Illas nunca se ligando com nma e nem
O Principe foi_victoriado' no tbeatro, aonde os vivas com outro, até vf:t' o que melhor lhe conviria fazer.
aos pernarnbucanos partirão de todos os angulos do
A opiniãO de Feltppe Nery, et'a n opinião dajunla.
edificio.
No Rio de Janeit'o o que tralava era sob as falsas
Nesse mesmo dia 26, Sua Alteza escreveu a seu apparencius d'l melhor harmonia, desfazenc!'o o que
pai, e dando-lhe parle desttt agradavel occurt'encia, estava feito, afim de volt:Jr ao ponto em que sua
ujunta, que, no Brasil já se nào podia cumprir as 01'· Qpinião pôdesse ser uma realidade.
dens das côrteli facciosas de Portugal; que ia ter
O decreto do minislro da guerra era um instruuma' assembléa constituinte sua,' cujos decretos se- mento poderoso para pe.rturbar a província de Per_
rião lão sómente executados; que (']]e, principe, obe- nambuco.
Q

o
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DAS CONSTlTUlÇOES
I'ELIPPE NEI\Y FILL\-SE NA ~IAÇOXAI\IA DO 1110 DE J.\NElIlO

PARA CHEGAR A SEUS FINS

{'eUppe Nel'] para chegar a seus Ons filiou-se na
loja maçonica -- Commercio e Artes, - no Rio de
Janeil'o com o fim de alargaI' o seu circulo; e alli se
reunia
grv-qo que g!Jerl'eava o ministl'â José
BOltifacio e que pretendia succeder-lhe no oder.
.losé Bo... ,acicr I'a'o grão-mestr. da maçonaria, e
['om o pl'esLigio de seu nome a havia engrandecido
'
e forllficado.
,Cousa admiravel! Entl'e seus irmãos, maçonicos,
l:omo ainda hoje acontece, José Bonifücio ti nha os
eus maiores detractores. A inveja era quem 06
leyuva(*) a uma acção tãp negra.
Felippe Nery com o decreto do ministro da guerra
o julga va já sufficiontemonle al'mado para vi ngar-se
rla briosa offréialidade pel'llambucana, mas ainda
lhe restavn lima cil'cumstancia pal'a completar a suã
obra, que era desacreditai' o Sr. Drummood no animo
do Principe, dizendo, Tlue este tinha feito mais mal
em Pernambuco do que bem, porque sem elie a PL'Ovincia se teeia pron.unciado li\'l'emente, sem o concurso -da força armada, e sem ter aqueIle ar de re\'o-.
lução, que de alguma forma havia marcado o acto do
i O de Junho de 1822.
'cm o Principe,· e nem o governo acreditárâo em
taes previsões. porque o que se pretendia de, Pel'l~ambuco, satisfatoriamente, estava realizado.
O ducreto, não causou como era de receiaL" "L'aude
pel'tl1l'bação em Pernambuco, pois que, chgganclo
pouco tempo depois ao Rio de Janeiro o Sr. conselheiro Drummond, fez senliL' aI) governo a. inconveniencia do referido decreto, e a falta de sinceridade da parte de quem o aconselhou; e então
novas ordens se dórão, e as cousas se accommodárão, graças ao bom discprnimento da offici:alidaele
pernamhuca.na, que) naql1ella occasião, mostrou que
a nobreza do seu caracter eru digna dos maiol'cs
elogios.
SITUAÇÃO MILITAR E1I PERXAllBUCO Ejr

Em consequencia

dDS

1822' ")

acontecimentos politicos de

i82:1, a Q.isciplina millLa.e em Pernambuco estava

Jividida em dois campos. A maior pat'te tinha pelejado para a expulsão do general Luiz do Rego
Barreto, e a menor, pela conser"açãn elelle.
Luiz do Rego promoveu áquelles officiaes que
naquella occasião lhe farão fieis; e a j unta de
Goyana promoveu os ontros. -Havião duas promoções, qUt} -tinhão ido pal'a. Lisboa afim de ser confirmada, c a outra, feita pelajunta, que precisava
de confirmação. Os ofliciaes promElviclos de ambas
'iS partes .lá. usavão das insignias, e os da junta L'ec;ebião tambem os re pectivo. saldos. As dua':i peoilloções não aLLendeL'ão nem á antiguidades, nem
üo merito; forão obra da politica c elas circutllstancias. Era pois necessario definir c regular a posição
de cada um; e esta delicada tarel'a o ministro ~u
bl'egil commeLLeu á junta provisoria, que havia sido
f?rçada pelos officiaps promovidos péla junta extmctn de Goyana, a e unit' ao Rio de Janeiro.
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Era Luiz Pereiea da Nobrerra um dos vultos mais
impol'lantes, que ol'ganisárãoo a resistencia-a Portugal; mas ,aind? que Llve~s~ exceJlentes qualirlatles
~. llo}ll'es d~Sposlções. pat~lOtl.r:!ls, não possuia, como
Ja disse, as necessarlas nallllitnções pal'a ministt'o
d~ Estado, p"incipalmente em lima época tão vertigLUosa como aquell~; e pela sua boa fé? cahio no laço
que lhe armou [<'ell ppe Nery, que podIa ter tido consequencias, funestas, se, por muito tempo, prevalecesse.

~-

FELIPPE NEI\Y REGllESSA A PERNUIBUGO

rclippc Nery, antes de partir para Pernambuco
promette';l em urna sessão da ofücina maçonic~
C.omm~rcLO e Artes que, res-ressandJ áquella provin?Ia, faria tu~o o que ·b~v1a prof:1ettido em bem da
mdependenpa do Brasil; e tIue parti0iparia ao
Grande Onentc o resultado do que havia afOr~~do. Partio de facto; mas pnssado tempo suf(lcIente para se ter uma resposta, e não havendo
Felippc ~ery ~laelo noticia tio sua missão, reS<l1 veu
-o club maçoOlco, ele aceol'do com o ministro I Obrega, manda~ a Perna.mbucoum emissario, pois
que 5e app~oxllnava o dw 12 de OutuhrÇ> de :1822 em
que devel'la ter lug~r a acclamação do Imperaqor,
?,ãO ~ó. na côr~e, como nas pr?vincias, pal'il o que
J~ b.avlão partido para ~ B~hla José Egydio Gordllho d~ Barbuda (depOis. vIsconde de Camamú),
para MLnD.S o padre JanuarlO da Cunha B'lrbosa(*),
e para outros lugar~s forão oulro., incli viduos. Ião
havc:ndo embarcaçao pam Pernamb~1to, prompta a
parLtr, um dos membros da !llaçOnarla, que era capitão e dono de um navio ha pouco cbegado, se
oITereceu .par:tleval· o emissal'io, mas que para esse
fim se expedIssem ordens paea descarregar o navio; o qu.e sendo feit9, foi nomeado o capitão João
Mendes Vlanna, com as necessarias instruções e
cartas ~e r.ecommendação para as pessoas influen~es
da provlllcIa.
Apenas havia partido João ;\fendes Vianna, cheg~rã~ de Pernan:r~uco uns ofli~ios do governo proVlsorlO, e a partIcipação de Feltppe Nery aO'Geande
Ol'iente, com os novos protestos de adhesão de Pernambuco ao Rio de JaneÍL'o ; e púu~os dias depois
voltou arribado õ navio em que fora João Mendes
Vianna, cuj(\. com missão e tornára desnecessaeia ;
mas o ministro José BOlüfacio o obrigou à seguir
para Pernambuco, sob o pretexto de esclarecer
quaesquer duvidas; e na mesma occasião expedio
oedens ao presidente da provinciíl, o morgado do
Colbo Paes Baereto (pois que se tinba dissolvido o
governo provisorio),. paea pl'ender João Mendes
Viaom, e o ex-deputado Cypriano José Barata de
Almeida, que em Pe.rna.mbuco redigia a Sentinella
da Liberdade, periodico li "re, e remette-'los para a

(') ,Quando o padre Januario da Cunha Barbosa, que sahio,
pela manh1l:, do Rio de Janeiro, chegou à Barbacena, prlmeira
vil\a d;\ pr.9vincia de Minas, já achou al\i lavrada uma aota
pelo sena.do da camara, em que se devia acclama-Io no dia 12 rie
Outubro, e isto porque o capitão-mól' Rocha. D,'umOlond e seus
amigos tinhão jil escripto a vnrias pess'la de Minas. O mesmo
uccedeu em Queluz, em"S. João de EI-Rei, S. Jo"é, em Ouro·
Preto e Mariana, com inLervall11 de pouco dias. tendo partido
corno portadO!' da carta e mais papeis o pado José Germano,
(') E' essa paixão uma enfel'núdade CIl1'OIÚCa.. e miuto vul· que caminhava .noite e di~, o qual, ten?o sahido algumas horas.
depois da partIda do padre JanUal'lO, não só o encuntrou no
gar. no Bra il.
(H) Vide biogl'apb1a do conselheiro Autonio d Menezos Parrhybuna. como ahi o deixou, indo pernoitar a mais de uma
Vasconcellos de Orl1mmond, BI'asil Ilistol'irO, ia.serie. n. 35. legl,la adiante del\e.
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ilha de Fernando de Noronha, ordem que não com-I levava, que seria grande impl'Udencia arriscar um
prio o morgado do Cabo; e POI' isso foi de novo 01'- comba!~ com' forças superiores, como erão aquellas
denado ao Goronel Aleixo José de O1iveira, que de que os porLuguezes dispunhão nas aguas da
commandava as armas, que pl'endesse a Barata de Dahia.
Almeida e a João Mendes Vianna, e os remett,esse
para a côrte, os quaes, aqui chegando, forão encUl'- « Sahio o sobredito Laballlt(') do Rio de Janeiro no dia 14de Julho de 1822, com uma pequena divis~o, 00m'
a da fracerados na fOl'laleza da Lage, onde sofherão toda a gata
cc Uuiau, » corveta (\ M~ria da Gloria), l< L' ,ui,» e do
sorte de pri vaçôes, suscitadas pelo commandante da b~igue c Eeilio-Unido, » com mandada pelo chefll de divisão
fortaleza, o tenente curonel José dos Santos Oli- Rodf'igl> Antoni.o de, .1Iare, trqnsportannl 200 1 as do batalhão de milicias da côrte, e 40 de caçadC.. ós do 1. 0 batalhão,
veira, e onde adquerirão as enfermidades qUFl mais ao
commando do major Francisco das Chagas Cattete e capitão
tarde os levál'ão á sepultura,
Guilherme José Lisboa, além de 340l'ficiaes, que devião ser
,
o GOVERNO DO PRINCIPE TRATA DE ARM,IR E FORTIFICAR o
PAIZ

O govel'Oo do Principe Regénte ao passo que se
occupava na defesa do paiz, estendia sua acção
sobre todas as provincias colligadas. José Bonifacio nada poupava para pôr O Brásil em defAsa, e
sobre tudo, pal'a expulsaI' os portugue~es da Bahia.
Em i5 de Junho dirigio uma carta regia ao general Madeira, ordenando-lhe que suhisse da Bahia
ene e todá ti tropa do seu commando. Com a mesma
data escreveu á j nnta da Bahia para que esta forne...
cesse ao general Madeira dinheiro e transporte
para Portugal, a elle e a sua gente.
Nem o general e nem a junta obedecerão ao mano
dato. A junta estava em estado de coacçào pela
força armada, e neste caso desde que o general de·
sobedecia, nada mais linha ella a fazer.
Vendo-se assim desobedecido, fez publicar uma
proclamação, que não cllpiamos por julgar d.esnecessat'ia.
t

CONVIDADO PEDRO

empregad05 na organisação do exercito; e uma conspiração,
que tinha por fim priva-lo do com mando, antes de entrar em
etrectivo exerci CIO, parece ter sido o preludio ,da sorte que o
aguardava: sejã o que fór, o certo é que Labatut designava
como chefe des5e plano ao tenente-coronel Antonio Martms da
Costa ~ o major Carlos Augusto 'faunay. be~ corno a,cs c,apitães
JoaquIm Satyro da Cunha e Ignacio Gabl'lel Monteiro de Barros, que por isso forão presos, constando de um oflicio ao ministro da guerra. com data de 18 de Setembro, que essa conspiração havia sido traçada no Riv de Janeiro, e que para alia
igualmenle concorrião os ofliciaes emigrados áe artilharia da
"uhia que alli se acha vão, os quacs, anle5 do seu embarque,
havião pedido ao brigadeiro Domingos Alves Branco que os
aCOlllpaRhasse, pois que o substituirião no com mando do exerci~o logo que chegassem -;i Bahia; com tudo o respeito de que
já gozava o mesm<J' Labatut, por suas campanhas na Eucopa e
~erviços prestados em favor da liberdade dos povos da Ame!'ica do ~ul. e a consideraçM de ter sido elle escolhido para tão
Importante com missão pelo principe D. Pedro. que então era
o idolo do Brasil, foi assAs sufficiente a -assegurar-lhe as altenç(les. que em geral enconlrOu nos po':os do reconcavo da
Buhla.
« Pretendeu ellectuar o seu desembarque na Torre de Garci,a d'Avila; mas. impugnada essa resolução pelo chefe de diVIsão Rodrigo Antonio de Lamare("), e não o podendo tambem em ltapoan, onde surgio, por causa de achar-se á vista da
esquadra portugueza, com mandada por João Felix, proseguio
para Maceió, tendo antes enviado para terra diversos exemplares de proclamaçães, pelas quaes convidava o povo e tropa da
capital a unirem-se à causa commum! »
I

L1BATUT PARA SE ENCARREGAR DO

ProclamaçlJes.

comfANDO EM CHEFE DO EXERCITO, NA BAHrA, CONTRA
AS FORÇAS DO MADEIIlA.

Com alguma antecedencia José Bonifacio se havia 'lembrado do geneJ:al Pedro Labatut, que tinha
emigrado em 1.815 para a America do Sul, na guelTa
ua independencia .de, Venezuella.
Labatut havia passado para o rio Atrato, empregado por Bolivar, mas-deshavendo-se com este, veio
mais tarde para o Rio de Janeiro offerecer seus serviços ao governo do Brasil. José Bonifacio, sabendo
da pericia militar de Labatut, o nomeou general em
chefe para commandar as forças brasileÍl'as na Bahia, contra as do general Ignacio Luiz Madeira de
Mello, que já se acha vão em armas contra o Brasil.
PARTIDA DE LABATUT I?ARA A BAHIA

LabaLut,. prompLo de iristrucções de guerra, dinheiro e munições a marchar para o reconcavo da
Bahia, deu começo ao embarque.
A divisão naval que conuu,;io esta força levava
ordem de fazer o desembarque no mono de S. Paulo,
donde este I'eforço devia seguir para a villa da Cachoeira. As instrucções ordenavão mais, que não
aceitasse combate senão na ultima extremidade,
por'que este não era o seu fim principal. Esta ordem
era bem Judic.iosa, porque anles de tuclo, ou antes,
o que mais se precisava era de soccorrer o reconcavo,
com forças, dinheiro, e muni&ões de guerra; além de
que os navios de transportes e os proprios danarmada, esta vão tão atravancados com a carga q)le

(I Em nome de Sua Alteza Real o pl'incipe regente coostilucional, prolector e defeusOl' perpeluo do reino do Brasil,
O general LalJalul, commandanle em chefe das tropa da
Bahia.
.
«Habilantes da Bahia!-Chegando ás vossas praias, 8 primeira necessidade, que experimento, é faz~r-vos conhecer
oS moLivos, que a ellas me trouxerilO. Sua Alleza Real o
Principe l\egenle do Brasil não me enviou senão pa1'a
ajudar-vos a reconquistar a paz, e lranqllillidade que fe:Iizmenle haveis perdido, c por que suspirais depois dos
males que ainda solTreis, e que tem pro[undamenLe magoado seu coração paternal.
Il Habitanles da Bahia! EsLai tranquillos; eu vos asseguro' em nome do grande Principe, que nos rege, que
empregarei todos os cuidados, e desvelos, p .ra que nem
vossas pessoas, nem vossas propriedades, solTrão detrimento algum; e esLai juntamente certos de que ninguem
será incom~odado nem perseguido, quaesqucr que lenhão
sido suas opiniões politic'as, ou sua maneira de pensar; ,
assim como lamuem espero que lodo o espirito de partido,
que todo o adio particular, desapparecerá d'enlre vós,
afim de quc'Se reslabeleça a harmonia, e tranquillidade,
de que lanla necessidade leudes nas circllmstancias em
que vos acllais.
II Valorosos hahiauos! Quando o grilo da liberdade,
sol1o no Douro e Tejo, resoou nils vossas plagas, vós não
lar::lastes a reconhecer os direilos, que são a partilha dos
povos livres. Vinde lambem hoje unir-vos a m~m, afim
de ajudar-me a pôr-vos na posse dos vossos ~als .caros
direitos desr:onhecidos e violados; e mostraI assim ao I
I

n

Ignacio Accioli, Mem'bl'ias HistOl-icas da Btlhia.

C") Labalul, em oflicio de 28 de Outubro. queÍIou-se de De-

Lamare.

DAS CONSTITUIÇÕES
mundo, que sois dignos de entl'ar na Iisla dos horóes,
que tem combatido pela liberdade da palria.
(I- Viva a religião, viva o Sr. O. João VI, viva o Principe
Regente constitucional do Brasil, viva a assembléa geral
constituinte e legi!'lativa do reino do Brasil, 30 de Julho
de 1,822. - Labalut. »

." o €i ,ra: ,b~ut, commandaD~ em chefe das tro[ias da I:lalda.
«( sold
's' Vós não fostes vr dos ..ós fOaleS nuhidos e abanchruddos. Sim, a traição, e a cobardia de
alguns dos vossos commandantes, daquelles mesmos a
quem a honra e 1\ gratidão para com a patria impunha a
mais dura obrigação de manter os sens direitos, e a vossa
gloria, fOl'ão a causa do desar em que vos vMes', Soldados! Quanto me cu ta rccordar-vos o vosso triste estado? Mas estai contentes: o mundo lOteiro vos admira,
e fnz justiça ao vosso patriotismo. Embora vos pretendão
ólU~lilJuil1~·;.os s~us esforços, não serviráô! se não de ~azer
jmlhar amda maiS, se é poss\V(~I, vossas VIrtudes herOlcas;
e aqueILes mesmos, qne, a pouco orgulhosos com sllccessos, de que não são devedores, sen~o á traição vos insullnvão, viráõ bem depressa reclainar vossa clemencia,
e confiar-se á vossa generosidade. Que outro partido lhes
resla ? Suas communica<;.iThs ('01'la4as com Porlugal, e
opprimidos de lodos Esl,,-:os,
~.O se suslenlarliõ elles
em uma tal posição! ...
II Soldados! Já eu vos os.,
.a entregar-vos '~_
armas, com que ~eveis viugaf11'l- .tria, e a vossa honra;
e guando a vir.toria, coroando vossos rnagnanimos esl'Ol'ç.os, fizer-vos entrar em seu seio, cobeJ'los de louros, o
reconhecimento dos vossos concidadãos vos cncherá-de
benefi.cios, e vos honrará com o Dome glorioso de seus li-'
bert~dores. Bordo da fragata Uniao 30 de Julbo de 1822. »
LABATUT CHEGA, ARRtBADO, NAS ALAGOAS, NO DIA

2 DE

AGOSTO

• A esquadl'ilha, não podendo ancorar em nenhum
porto convenienle da Bahia, por causa da esquadra do 'Madeira, seguio para o norte, e deu desembarque m l\Iacei6 no dia 21 de Agosto(*), e, depois de haver exp~dido para a capital das Alagoas
um destacamento de 41 praças e outro de 8'0 pará a
"illa do Penedo, afim obstar as tenlativas dos dissi·
dentes,de Serg-ipe, que, .rell nidos nã margem opposta
do rio de S. Francisco, apresentavão uma attitude
ameaçadora, seguia por tel'1'a para Pernambuco,
onde chegou no dia 21 do mesmo mez de Agosto,
para solicitar do l'e pectivo govel'110 apromplificação de roforços; e voltando d'alli ás Alagoas
no dia 4 de Setembt,o, fez logo partir, sob o commando do capitão Guilherme José Lisboa, para
Penedo, o l'esL(~nte da pequena fOl'ça que o acompanhara do Rio de Janeiro, e em seguida tamhem
pal'lIO para Penedo, aonde chegou no dia 28 de Setembro.
Em Sergipe ainda prepondel'ava o elemento por"
tuguez(*), sustenlado pelo bl'igac1eiro Pedro Vieira,
sectatio do general Madeira, que alli conservava
um forte destacamentp de praças de sua confiança.
As desorueos da~ Alagoas, contra POl'tuguezes, tinbão feito com que grande nnmero dos dissidentes
da causa do Brasil, se refugiassem em ViIIa Nova,
onde pretenGião embat'açar a passagem do general
Labatut; ejá se preparavão para a opposição, quando
um seu parlamentario chegou á Villa ova no dia 29
a tratar com o cap~tão-m6r Ben[o de Mello Pereira que
(') Ignacio Accioli, JIenlo,'ias Iiisto?'icas.
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c?mmandava toda a força naquelle ponto, e que adhcl'mdo, pelas 'razões que ouvio, ao reconhecimento
da regencia do Principe D. Pedl'o, com tudo não quiz
s6, pOl' si, decidir. sem submetter a pl'oposição ao
pal'~cer d? I?rigadciro Pedro Vieira; porém o negomo deClCho-se com rapidez, porque o povo, sem
aLte~ção a nenhuma consideração, prorompeu na
d~sc.lada proclamação, pelas 10 horas da manhã do
cIta 2 de Outubro; e li vre assi m O transito, marchou
Labatut á villa de Larangeiras e dahi á cidade de
S. C~ristovào, capital de Sergipe.
.
N d' 97 d O I
IB
L
,o la e utu )1'0 o corone enlo opes
Vlllasboa, communicou, da ViJla de S. Francisco,'ao
conselho intérino de governo da pl'ovincia, achar-se
o general Labatut na povoação da Estancja, por
aviso recebido elo tenEnte coronel Joaquim Pires de
'Carvalho e Albuquerque, o mesmo dia o general Labatut mandou da povoacão da Ipojuca o seO'ninte
officio'
•
'o
.
(( 11Im~. Srs. commandanles militares e de ordenanças das
villas de S. Fl'ancisco e Sergipe ,lo Conde.-Accuso a recepção
do officio de 'VV. 58., datado de 25 do corrente, e agradeço sobremaneira a 'VV. 85. as expressões com que t,anto me obrigão.
~
·~""---:-.!\begar á Feira hoje pelo meio-dia, e dabi passarei
;;sarias para a reunião das tropas.
q..
• 'Irde a 'VV. 5S. Quartel-general da Ipojuca, 27 d~
Oul\Juro d"-~822.-Labatul. »

Com a mesma data do dia 27, offieiou directamente ao govel'llo interino o tenente-coronel Joaquim Peres de Carvalho e Albuquerque, communi_
'
cando-Ihe o seguinte :.
(( lllms, e EExms. Srs.-Nesle instante acabo de receber a
participa\ão do ajudante de ordens do Exm, general Labatut,
em que mtl assevera hoje se achar na Feira; eujá para lá parto
a recebê-lo.
(( Deos guarde a TI. EExs. por mais annos. Quartel da força
armada, ~7 de Outubro de 18't2.-Joaquim Pires de Carvalho
...
e Albuquerque. )J
CHEGA

o

GENERAL LABATUT Á FEIRA J)E SANT'ANNA

O general Lubatut não chegou como eYeseja,a á
povoaçàõ da Feira de Santa Anna (hoje villa) (*) no
dia 27 e sim"no dia 2& de Outubro, e immediatamente
deu parte de sua chegada ao governo interino da provincia, e recebendo resposta, de n,ovo lJfficiou, pedindo ao mesmo governo a enviatura de um delegado
seu para conferir com elle. No mesmo dia fez expedir
do qual'tel general da Feira de Santa Anna o seg~n~officio:
(( lIIms. e Exms. Srs.-Sendo repelidos os ataques do inimigo nos pontos de Pirajá e Cabrito, e por consequencia mui
grande o consumo de polvora nos ditos pontos. VV. EExs. {arão remetter para ali i, com a maior brevidade possi,el, 100
barris de polvora da que existe nessa villa, para ser entregue
ao tenente-coronel commandanle daquella força Joaquim Pires
de Carvalho e Albuquerque.
(( Deos guarde a 'V'V. EEX3. Quart{ll-general da Feira de
Sant'Anna,28 de Outubro de 1 22.-Labatut. general.-llIms.
e Exm . Srs. do conselho do governo interino da provincia da
Bahia. »

Na mesma data, officioll ao mencionado governo,
pedindo a remessa de farinha, pela emboccadul'U do
do ColygÍpe, e bem assim providencias para a decida
de gados para a etape do exercito.
- (') A villa da Feira de Sant'Anna dista 8 leguas da 'cidade dá
Cachoeira e de Santo Amaro.
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Ord,enon. ao' coronel ajudante geueral do ex~rcito
JoaqUlm PHes de Cal'valho e Albuquerque que fJZesse
marchar todas as fo/'c.<1s estacionadas na vllla de
Santo Amaro pal'a o Éngenho Novo, pertencente a
Luiz da Costa Guimarães, onde se ia estabelecer,
deixando apenas a fOI'ça inJispensarcl para segurança pnbhca,
Tendo vindo, fugidos de Pernambl!CO, eJ.1 a força
do general Labatut, o tenente coronel Antonio Martins da Costa e o t.:irurgíão-mÓl' Franciseü Sabino
Alves da Rocha Vieira, o general, no mesmo dia 28
de Outubro, sobre isso ot'Uciou, ao governo ela Cachoeil'u, nos lermos seguintes:
« IlIms, e EExms. Srs. - A bem do serviço nacional
ordeno a VV. EExs. , cm nome do Principe Regente perpetuo defensol' elo Brasil, que i01mediatamente fação já
prender á ordrm de Sua i\lLeza Heal ao tenente cqronel
Antonio i\lartins da Costa, e ao ciL'Urgião-mór Francisco
Sabino Alves Vieira, remeLlendo-os esçolLados llOr tropa
e debaixo de toda a segurança, no meu quartel !'"eneraf.
II Deos guarde a VV. EExs.
Quarlel general da Feira
ae Santa Anna, 28 de Outubro de 1.8:22. - Labatnl,
general. 1\
_.6

I

visoria do governo da provinda da Bahia. -' Antonio Pimentel do Yabo. - EStll conforme com o original. - 1.1uatut, general. li
.
"
NO DIA ~!l DE OUTUBRO o GENERAL LAllA'TUT ESTABELECE
o SEr QU.\RTEL GIi~EIL\[, XO F 'C1"'! !'(,,()
'"
I.. ',ilbatLlt onbecenno, r"l'
n\.õ,:s
segUI", •..1"
DI
o Enge'lbo . Tl~"
r 111:11S
cOll\eL~l'nl para uslabelecer l) ell qllil.-Lel ~eO( II
para alli seguio, dando parte di. 50 ao go\'cmo, ao
mesmo tempo requesitando o que era preciso para o
exel'cito, devendo ser tudo {}Ocaminhado para o en··
genho COly'gipe.
Neste mesmo dia dil'igio ao general Madeira um
omcio, intimal1do-o que depuzesse as armas e se
relirasse.
No dia 30, LabaLut omciou da Bahia ao conselbo interino da-provincia, e pl'Oclamou a seus habitantes•.
No dia 10 de Novembro de no,·o se dil'igio Labatut
aos bahianos c.:>m .; :!.uin pr'ocfllmação :
J

. I

,
•
ç 1"
it
e-I general em c/ Lf
(( IlIms. e EExm~. 51'S. uO conselho elo b\' t .w . j,,,rino ·desta provincia. - Imlllediatamente forà" ".jJ'?'!. flS
as ordens pnra os commandantes (a villa ,de S. Fran(r Honrados e prio 03 lJahianos l-O grande Pl'incipe Recisco, e presos os fugitivos no dia 29, e remeLlidos éom gente e defen 01' perpetuo do Brasil me enviou a esta provincia
segnrança para o quartel general do Engenho Novo,»
para defender-vos, e libertar a vos a capital dos inimigos da
vossa independencia politica. Devo, portanto, chamar-vos ás
armas, para, com ellas nas mãos, obrigarlllDs a embarcar as
tropas de Portugal, e com a força reb&termos a força que se
o Principe- Regente em 9 de Julho de 1.822 officia-á houver
de oppõr áexecução da carta régia de S. A. Real, dajunta p'rovisoria, éommunicando-lhe a ida do geneml tada em 15
de Junho do corrente anno, que ainda não foi cumPedl;o Laba1flt pam commandal' o exercito, levando prida ~elo desgraçado Madeira.
« As armas, babianos! O brio e a honra é a vossa divisa.
comsigo força lJum batel' as do generallJladeira.
Marchai e alistai-vos sob as bandeiras do invicto e immorta]
Principe, que, para bem vosso e de toda a nação, o céo con« Presidente e deputados da junta provisoria do go.,. serva entre ,·ós, lndependencia ou morte é a sorte que vos esverno da proviucia.- Amigos, eu o Principe Regenle vos pera. Correi ãs armas e vencereis. Deos protege o Brasil e elle
. envio muito saudar. Não consentiudo a minha paternal so- serãJivre.
cc Quartel-general no Engenho-Novo, 10 de Novem 1'0 de
licitude, e verdadeiro amOr do Brasil, que essa província 1822.-Labatut,. general. »
conlinue a, sofTl'er a preseuçá das tropas de Porlugal para
se não repetir os - desgraçados successos já occorridos, e
em consequencia dos quaes expedi a carla regia de quillze É NOllEADO o TEI'ENTE-CORONEL FELISBERTO GO~rES CALDEIRA PARA. ENTENDER-SE COM LABATUT SOBRE AS INSde Junho ultimo ao brigadeiro Luiz Ignacio Madeira de
Mello, mandei aprestar no porto desta capital a expe- - TRÚCÇÕES QUE TROUXERA DO GO"EIINO 1\0 RIO DE JANEIRO.
dição, que se acha a sahíl' pal'a o dessa proYincia, afim de
passai' a execnção daquena real ordem, e que é comlUandnda,pelo lJl'igadeiro Pedro Labatut, qua se me olferecell
No dia 27 de Outuhl'O o nselho do governo.. ela '
afim de lIlostrar ao I.lrasil o seu reconhecimento, por Caeboeira, orocioll ao general Labntut, com munihaver sido recebido no seu serviço: os talenlos e pres- caudo-lhe haver' nomeado o tene lte coronel Felis' com elIe a reslimo milit,n' deste gener.1I já provado3 Il~S campanhas da berto Gomes Caldeira, para cônl"erit'
Europa, bem como as o.utras suas qualidades me faz~ll1 peito das instl'ucções que lhe del'a o governo de sua
esperançar o melhor eXilo; e confio ~e vo,sso conheeltlo Alteza Realo Príncipe ReO'ente E depois das ex.pli.:.
))1'10, lealdade e pondol1or, que o habilltal'Cls para o cabal c
b
d
'lle de fbt:mar l'csUitencia
.
.
'.
desempenho de tão justa em preza, fornecendo além rios açG~S. nvm1 O n~ce~sl ar
precisos occorros de mantimentos, e outros mcios ao ?o.nd~gna CI11 lodos o" pontos da lmha ftol1tell.l ao
vosso alc~nce, exaclas noções do estado do paiz. e mais lnu111go, mandou Labatut que o Lenente coronel
circulUstancias, que julgardes convenientes ao conheci- Felisberto Gomes Caldeira fos~(', eommandar as
mento do general, para á vista ~ellas formar a sua linha forças de Hapaan.
de operações.
.
« O mesmo general leva parlicu lar recommcndações
para em tudo obrar de aecordo comvosco, ou já as tl'O- DESCOBRIl-SE NO ENGENHO DOS TEIXEIRA.S BARROSAS (,ROSSA
pas de Porlugal se tenhão embarca.do, o que para milll
SOiUMA DE DINHEIRO EM OURO
será da mais viva salisfaçflO, ou sejito 11 isso obr'igadas, e
mesmo depois da sahida c1e\las. A vossa leal coopel'ação,
Um a'migo ineu, o coronel Daniel Gomes de
o pátl'iotismo dos fieis e hOlll'ados habitantes des"H provincia, a prlldenciu e habilidade do general me dão fun- Freilas(*), por' vezes me disse, que, 11m pardo, C"dada esperança de saber mai bl'eremennte que entre vós cra \'O dos portuguezcs João Teixeil'il Barbosa e ~Ia
noel José Teixeira Bal'bosa (irmãos) que havido abanjá reina a pa~, a concordia e a trauqui\lidade.
Escl'ipla no palacio do llio de Janeiro aos nove dias
do mez de Jnlho de il1il oitocentos e vinte dois. - Principe Regente-Autonip Pereira da r\ohrC'gil de Souza Cou(') Este -cidadão era então cadele. e fez Ioda a guerra da inlinho - Pal'a o presidente e mais clepllladonla junta pro- dl'11eodencia.
. •
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danado sua residencia do engenho da Passagem, e - O general Labatut, diricrindo·se ao conselho intl'ansferido-a para a,capital da Bahia, veio dizer no terino do lYoverno da Cachoeira, enlre oull'us asexercito que, se lhe dessem a liberdade, indical'iu os sumptos, ~mmemora o dinheiro achado no engenbo
lugares aonde seus senhores- ti nhão antenado Pa sagem dos Teixeil'as Barbosas.
grandes sommas de dinbeil'o de OUI'O lfpr:ata; e que,
com atreito, sem perlIa de tempo, tomando-se <1S proTllms. e EExms. Srs, -Accuso a rer.epção do omeio
videncil, . "}
;\leis á tão util empreza, \'el'ifi- de VV. EExs" datado de 27 de üUllíbro passado, cm que
cou-se lql.enuncr.i.,.e descobrio-.se avuJ.>- fl."ll ...."".llll, me annu lIcião a nomeaciJo do tenente coronel Felisberto
,L
Gomes Caldeira, para, ná qualidade de dele:.:ado deste conqlle foi r •. 1 ' em carl'eías I
r4>bd" ,10' tC1t1::i1~e selho, tratar comigo sobre as instrucções, que tpoho ae
coronel José re re de Carvalbo, que a applicou as Sua Alteza Real o Principe negenlp 00 Brasil.
necessidades do exercito.,
li Tendo em vista a defesa, que precisa I'ol'mar em
DenunQiado nessa deligencia um capilão de ter todos os pontos da linha frontcil'a ao inimigo, determí,!lei
subtrahido algum dinheiro, foi logo pelo general ex- ao dilo tenente ~oronel fosse comma Ildal' as fOl'ças de
]Julso do exercito, cunlo indigno de pertencer á classe llapoan, como já fiz sciente a VV, EEx5, .
milital'.
« Aproveito esta occasião ue communiêal' ii VV. EExs.
Esses Teixeiras Barbosas erão Jlllli )'icos prúpri,rla- que urge a nomeação do commissario geral do ex~r('Ato,
'C
pessoa de toda a consideração, cuja esc?I,h~ ~elxo ;lO
rios, e sen h ores d os enge~hos Eassagen~ e a- lÍonbecimento de VV. EExs. , que me parltclparao com a
choell'a, e, ,ap~zal' de na lu.t~ nuo serem offendl.c1os pela brevidade possiveI, para que não esteja o exerçito 50fforça b(:asJlClr~, ~b?l'l'eclao fi. causa do BraSIl.
rendo'a sua falta por mais tempo.
.,
..
_. .
JgnaclO ACClOh diZ, em uma nota elas suas Me·
« '!'enuo mais a satisfação de pal'ltClpat' Juntamente a
m01'ias Histol'icas, que o pal'ào escravo, para denuu- ~'V. EE~s.• que eston formando urna cai~a militaT r.om.o
ciar Odinbeil'o, fora ameaçadC'.de SI!'" fuzilado, c~mo dil~hci!'o, que se vai desenterrando no engenl\l}S dos Telse acabava de fazer a um esl"" do.~llerall\IadeInl. 'ell'as ~arbosas.
r nr·· ipio do mez da
' . s guaede a VV. EExs, Qual'lel generel no Engenho
Que o dinheiro foi achado
. (
, ....
v ' àe
tubro de 1822. - II1ms. e EExllls. 51'S. da
Out~bro! eque no dm 6 dO' .•.-,slln: 11ez s,e entrogoll eons~1O iWerino do governo da província da Bahia, _
O dlOhelr~ ao tenenl,e cOI'onel José fi'rell'e ue Car- Labatul, general. »
valho, na Importancla de { 13:.()00S de 1'S. en pl'ata.
A. ser certo, sogundo disse o cOI'one1 Felisberlo
PONTOS DE DEFESA DA: B .... HI.I.
Gomes Caldeira ao goverIlD interino, <lHe o dinbeiro
dé ouro do primeira. achado enchia tres quartas de
Iguacio Accioli, que eSCl'eveu as suas interes.santes
medir, e o de prata 12 a 1.4 alqueires, é indubitavel
que Louve descaminho; não se sabendo exactamenle Memo1'ias Historicas da Bahia, em época maIs pl'Oquem fQsse o autor delle. Segundo afirma Gomes xima á guerJ'a da independcncia(*), conta que, a proCaldeira importava o dinheiro descoberto em 600 porção que o exercito ia adquerindo Il1c-lhor forma,
mil cruzados o dos dois Teixeil'ils e_8 ou 1.0 contos maiores dif[jculdades obsta vão ao seu pl'Ogresso e
de rs. djl outros individuos, que lhes bavião dado a o governo interino, compo to de muit:>.s pessoas, e
guardar.
.'
sem os necessarios recursos, tarde e acnnhadamenle
O major Titara, secretal'io então do quartel gene- satisfazia ás repetidas requesiçô,es, que lhe erão
- ral, em uma 'nota hislol'ica ao seu interessante feitas; deveu-se poréin muito ao ,lIHere~s.e, que depoema Paraguassll, conta '( ser notorio que o ultimo senvolverão as cummissõGs, ou caIxas mIlItares para
dos Teixeíras, dera-se pUl'abens quando poucos dias prehencherem os fins a que erão propostos,. e entre
antes da instauração da capital, emigrando pal'a se~s todas merecem dislincta menção as estabeleCldas na
engenhos, viera no conhecimento que não se tl- villas de Valença, Nazal'eth, Santo Am!lro, e?, Frannhão descoberlo osprincipaes vil/eiras das grandes cisco. A 1." fumeceu de pl'et e etape o conslderavel
sommas en-wrl'adas pelos seus antepassados, e talvez pl'esidio do 1ll0rl'O de S. Paulo, e os ponto~ do
tamhem p·or elJes, nos seus dois engenbos da Pas- Cun'al e da Barra do Carv<tlhos: o 2° suppna de
sagem e Cachoeira-nada comparaveis aos 160:0008 prat e 'etape aos pontos do Funir, S. Gonçalo, :\Iutá,
duas pal'tes em ouro e uma cm prata, de qne o exer- Enc:ll'naçào, Caixa pregos, Barril dos Garcez, ~or
cito uliJisoll-se em dois dilferentes ae.hados: sendo tinho Bana do norte de Je lÜl'içá, Aratuba, Pl!'ao pl'imeiro em consequencia da declaraçãO do pa- pitin~<ts e a'loda guarnif~ão de differeutes ponLos
triota 'l)J'oprielal'io MalToel Luiz; e o ultimo que c1a ilha' de Jtaparica. que.:;ó de farioh~ consumia
foi só em ouro, pela denuncia de um pardo feitor 300 aI'Ineil'es por sem:tna; a 3' fomeCla de pre~ e
do enitenho" e que se diúa filbo de um do:> Tei- etape ao pontos do Eugeuho do Conde, Gambo~,
xeiras, o qualnào quel'ia a ~riucipio declarar cousa Fazcnrja Deha.ixo, Acnpe, e aubal'a :_p a 4" supria
alguma, Illas emunl pel'suadldo, fallazmente, de ser as ilh'lS das Fontes das \ ac~as do~ Frades, da :.\Iafuziiado, manifeslou, pal'a salvar-se, um unico rlro de Deos, do Bom Je LI , d.e Santo _ ntonio de
d'entl'e-o OU.ll'OS lugal'tl!:' qU? restavilo.
.
Cajaiba, e, na tena fil'me, '05 pontos de l\fara.pé,
Con~a. maIS, que a qnallLJ~ d~sentenau(l.lora <1.e Ci1YPo, Paramerim, Matal'ipe e o outl'OS ue menol'
620 mIL cl'uzados, e que os pl'l~CIpaes e~l!'av1adol'eS importancia.
.
delI,a,_ fOl'ão. 3 adoptivos,. dOIS .que .vlel'110 na eX-I -.. . s outras commissõos acuarão.se eSlabelecitlas
pedlçao, cUJos. nomes ?ml~le por pêJ9,_ e um dos Ori1 Jeguil'içá, Cammamú, JIaraú e rilla da Bana
quaes tlllha SIdo (la. pl'lmou'a. 1'0JllI~1lSSaO enCal'fC- do reio de Contas, recebentlo uonati',o pecuniarios
gado~ pa~a o descolmme.nto, I lo somente. quanto 1);lI'a as desper.as da guerra.
ao pl'lmelro acbado; pOIS que quanto ao segundo, t
verificado em t 3 ou 14 de Novembro, com mais
cautela, e incumbido a b<tbianos bastante cirw ms(') Com.:> já disse, 19nacio. Accioli, que .,'iveu em minha
pectos e pI'obos, como o cOI'oQel Jo,uluim PiI'e" ;Ie companhia
{) auuos, por mUlla~ veze me disse que o seu e-·
Carvalbo e Albuquerque, dopoi vi conde (l,~ Pi- criplo sohre a 'guerra do Made~ra, além dos docUlllellt?S, era
rajá, nao 110U ve extra vio al::su:l1, ))
l'ull'ta,to no lestemunho dos que '.Izerão a guel'l'a D3 Ballla.
(f
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o G-ENERAL ~IADEIRA RECEBE NOVOS REFORÇOS DE PORTUG-AL obteve passagem, e se embarcou, levando um sacco
~
com alg.unía roup~, papeis e uma'porção de rlinbeiro.
Emquanto no reconcavo, escreve Ignacio AcDepo.ls de uma lUé9mmona viagem de quinze dias,
cioli, se luta cOIU todos os entraves, para ot'ganisar G~J~])atlda. por sudne~te mais ou me~lOs riJo, avis1) exercito em forma regular, recebia a capital ua tamo a bar.ra da 8abIa, onde bordeJava fóra a esprovincía continuados reforços, já dos muitos iíni- qua~ra lusItana. Esta não fez Caso da (Jsr:lJ,nll que já
'grados portug~ezes, que a ella se recolhião de dif- tl'aZIa arvorada a b. ndeira amet'iç;l
,
.;entrou
ferentes partes, já da tl'opa disciplinarIa, que de na ' ~e~ .~~- deou no porto da r.ill ue ria lhhia, A
Portugal lhe era enviacla, e no dia 3'1 ae Outubro e"ct. .... ,ull' 0 - .vi
a por muil " -- -. portudesembal'cárão na mesma capital, chegados de g.nezes. U Sr. Drul.ul'nond ac~av(l,--::'~. ll, pequenisLisboa os batalhões n. 3 e n. 4, um corpo de arti- Slma camara,a ,eslll'- e, e oUYJ(l os discursos indislbaria, e muitos. soldarIos avulsos que vmhão pt'een· ct'etos que fa~ião os caixeiros a respeüo deHe: dizião
cher os c0rpos que existião já desfalcados.
que eUe .era um ag.~nte do traidor D. Pedro, que ia
'l'ranspot'lavão este reforço 10 vasos comboiados pura o RIO de Janeiro; e es~ando o Sr. Drum1l10nd
pela náo D. João VI, e apenas forliq avisladas essas prom,Pto apresc!?,tou· e-lhe um sargento, intimando·o
embarcaç5es inll-umeros fogos de artilicio subirão ao para 11' ao palaclO da junta do governo e suhi'ndo e1le
ar;, salv.ár·ã? todas as fOl'talezas e· eml.laJ;.caç5es P0l'- p~r.a o t.01l1b~ldilho, a caixei~ada l~e fez alas e lhe
tuguezas eXlstenles nO porto, e um apparatoso re- dIZia (hCtel'lOS em voz ba.JXa. Entrandp em 11m
fr.esw foi immediatamente arranjado pelos commer-. -bo~~ com. o sargento, seguio .,para terra, onde já
ciantes para a toda offlcialidade qne desembarcava, e se tlOba dIvulgado o boato da sua ebegJ.da, como
para o que a recebia na praça dQ commereio, que agente do- Sr: D. Pedl'o, que fó'['a captUl'ado pela
para isso estava ricament~ ornada.
' eSCl,uadl·alusltar.a.
Este reforço servio para augmentar a grllncle ca.r Saltando eI? .• ra, '01 panbou o sargento e ohrestia dos vivel'es na cidade, e para excita -'" ') pa- servou a CUl'tO (la,de..-"rue a sua presença causava,
ll'iolisllJo dos sitiantes della e fazer ljl1C E.. u< tnt QOI'que o povo lí~·c1hc 1. rua e os caixeiros corrião
augmentasse a força dos pontos de def~a, rft-jncí. as )lorta~ das l{)jas p~r~l o verem. Chegandó ao papalmente, os da Sapucaia, e 'faquelaque, e creasse laClo da J ~n~a tranqUlll}s?u-se, pOl'qlle se achou com
outros, afim d.e embaraçar a passagem ao inimigo, bon,s bl:U:6Jlelr0s,-q~e so l1~hão o defeito da feaqucza,
mandando levantar uma batel'ia que confiou ao ca- Ao sabu' do palaClo da Junta, pedio o Sr, DrumpitãO Antonio Cardoso Pereira ae Mel1o, e enviando mon<l ao- sargento que o levasse ao quartel general
para Pernambuco o seu ajudante d~ ordens 19uacio do ~ovel'lladord~s armas, mas elle-respondell-lhe não
Gabriel Moutinho de Barros para pedir reforços á seI' I?SO necessal'lo; porém cedeu por fim ás suas insjunta daqudla provincia, bem como expedio circula- tancIas. Apresenta~do-s.e no qu.artel generjl.l o Sr.
res aos comil1andantes das villas para mandar gente Dl'ummol1d,. IgnaclO ~Ulz Ma,deHa de Me110 o receem defesa da caWiêl publica.
he~ com demonstraçoes de mteresse, porque erão
,
am~gos desde Santa Catharina, onde se bavijo dado·
mUlto bem.
o sr.. DRmmoND CHEGA A' BA.RIA. E 1)ESE~mARcA. - ~I- • ~ Sra. D. Maria Joanna, mulher do general MaSODIOS QUE SE DERAOn
delra, era ofha <lo tenente gel' ~ral Agostinbo Luiz
da Fonoeca, e a todos os respeitos digna de consideração. .
O Sr. Drummond, tendo preenchidQ a sua çomEs.ta senhora, tinba uma filha do p~imeil'o matrimissãu em Pernambuco, em pl'oveito da indepen- momo, chamada D.J ulia'Candida de Moraes Carneiro,
dencia e libel'dade do Brasil, formou o projecto de se que se acba va casada em Santa Cathal'ina com o co"passar á Rabia, sem o cOIDmunicat' a pessoa alguma. [Ionel Joaquim Soares Coimbra, Olbo de um antigo
A Bahia estava com as armas nns mãos, dispu- gover~ador daquella pl'ovincia. Madeira, em consetando a sua independencia, contl'a as tropas de Por- quencla dessa antiga e boa amizade,. convidou ao
tugal, que se achavão de posse da cidade, e de tudo Sr. Bru~mond para ser' seu bospede até baver alque neHa existia. O SI'. Drul11mond com semelhante gum navlO que o transportasse áLisboa, pOI' sei' este
tentativa 'corria risco de vida, mas sem se lembrar de o fim 'do seu destino á Babia, conforme lhe ha via
si, secretamente deixou Pernambuco, fazendo que -dito. Não aceitou o o'lTereéimento da bosped'ngem
todo,s -se perdessem em co.njectul'as sóbr:e o um que dando as desoulpas que as circumstancias lhe sugae:
dalli o tinha levado, suppondo por ultimo ter sido ['irão naquel1a occasião.
o
eUe vlctim.a de algum assassinato, e as im o com- . Madeira que nada desconfiava, cedeu, mas a Sl'a.
municárão para o Rio de -Janei 1'0.
D. Joanna não cessou de insistir com eBe para que
Nal}Uelle tempo os navios que vinhão' dos Estados- ucasse em sua casa. Prometteu o Sr. Dl'ummond
Un~dos, com car~gamento de farinha de trigo, não de ir jantar com eBa naquelIe· mesmo dia, e em
entmvão á barra'; mand-avão do Lameirão, onde fr- todos os outros elll que podesse. Madeira ordenou
cavão a bordejar, a lancba, para saber' do consul a um dos sous ajudantes de Grdens que acomIlase a guerra continuava na Babia, e conforme a res- nhas,se ao ~r. Drummond até a alfandega, oride elIe
posta para lá partião a v~nder, pOl' bom preço, o seu preCISaVa,lr para 1'etlrar ii sua bagagem. Aceitou a
carregamento. Tinbao Sr. DruDlJnond pedido lio comp~nbia, pensando logo nos meios de evitar que
C011sul americano para que prevenisse, sem lhe dizer lhe VIsse a bagagem, pOl' não ser mais-qúe um sacco
o motivo, da passagem dô primeiro navio de sua fecba~o a chave. Na alfandega fallou ao Sr. Joaquim
nação. Apparecenclo um navio americáno, o Sr. Cameu'o de Campos, nelIa empregado, e em partiDrummond communicou a sua tenção ao consul, cular ?ceitou. a hospedtÍgem que· eUe lbe offereceu,
com lUstanCla, em sua casa, para onde se encarregou de mandar leval' o sacco (bagagem), ficando de
ir depois ao jantar do general Madéira.
(') Brasil Hisi(wico, la serie, biographia.
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- O Sr. Drulnmond não conhecia pessoalmente o
Sr. Joaquim Carneiro de Campos; porém sabia que
era irmão de José Joaquim Carneiru de Campos de
Mello e Joào Carneiro de Campos com quem tinha
boas relações de n;mizade. O Se. Joaquim Cill'lleiro
de Campos era pai do hoje conselhciro José TibUl'cio
Carneir de Campos, com quem tamhem ° Se.
Drummond mantinha relações, e a quem ~llvia
ntes, alguns servh. . 1!le imporla a nll.
prestad
cidade do Recife, cujos sel'viços, talvez por eIfe
exageradas a seu pai, derão origeril a offerta com
instancia de hospedagem; aceitou-a o Sr. Drummond, contra o que tinha resolvido, que era não incommodar a ninguem, e ficar em uma estalagem.
O SI:. JJsé Joaquim Carneiro de Campos e sua
esposa bospedarão ao Sr. Orummond com tanta
amizaue e confiança, que ainda hoje eBe sente trata
lembrança em olferecer á memoria de ambos um
'sincero tl'Íbuto de sua grntidão(*).
Regressou o Sr. Oummond com o ajudante de
ordens' que o acompanhava' ao quartel genel'al.
Jantou com o general Madeira e sua esposa, sélldo
cordial e amigavel a sua conversdção, Como é de
presumir, a maximu parte da conversação rolou
sobl'e as circumslancias poiiticas e a defesa da Bahia. O Sr. Drummond didgio b~m a conversa para
esta dig~essão: a companhia era numerosa, e .toda
militar, com a unica excepção delle. Compunha-se
do general Ma~eira, com seus ajudantes de ?rdens,
o cOl'onel PereIra eommandante do batalhão n. 1.2,
e mais tres officiaes deste-col'po, conhecidos do Sr.
Drummond,. dois officiae!; de engenharia, e alguns
outros de differentes corpos. Voltando ao quartel
general á noite, iomou chá, e mais tªrde foi para
ca~a do Sr. Joa~ui'!1 Car~eiro de, Campos, onde .dormIO aquella prImeira nOlte, e estabeleceu dabl em
diante a sua residencia. ,Um ajudante de ordens e
duas ordenanças do general o acompanhárão nesse
'curto trajecto.. ficandoa reput~ção do Sr. Drummond
e!1 t.re os domlnad?-resda.Bahla s?b esses bons IwsplClOS; e eBe podia daliI por dtante, empregando
muita precaução, tratar dos fins que lhe fizerão emprehender aqueHa perigosa empl'oza,A Bahia tinha uma junta de governo composta
de bons brasileiros, que só tinhão, como já disse,
o defeito da fraqueza. A provincia estava quasi
toda revoltada contra a dominação POI'tugueza,
e todos os dias chegavão á cil1ade, novas noticias
de revolta e separação dos pontqs ainda nào sabidas.
Nem a esquadra e- nem a tropa porl.ugueza 80Uberão conservar, .como muito lbes convinba, a ilhO/.
.ge IlaeuI·ica. Todos os ataques qne fizerão depois
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para rehaverem aqueHe importante ponto estrategico, forão-infructuosos. Um hahitante da vilJa de
Itaparica, de nome Lima, nascido em Portugal, e
que não eea 1llili~ar, se poz á testa do povo e a defendeu até a expulsão das tropas portuguezas da
Bahia.
---A cidade ainda tirava I'ecursos da farinha da villa
(hoje cidade) de Nilzaeet!l.. mas esta vill~ acahava
de l'evoltar-se, e as expedIções que MadeIra fizera
conlea e1la, foeào obriga']as, pela força (10 povo, a
relTreSSR.rem com todil a diligencia. O Sr. Drumm~nd fallou ao major do 12° -que co'mmandava a
primeira expedição, e este lhe disse que navegára
desde a cidade da Bahia, até o Funil, s~ntra~
a menor I'csistencia, mas que alli senao' a passagem
müito estreita, e a corr~nte mui ,violenta, se vira
de repente assaltado por tO?OS os lados ~c uma.fuzilaria tão viva e tão certell'il, qne era IlTIposslvel
tenta'l' 'um desembarque ou continuaI' a viagem. A
sua "ente cahia morta; ningnem via o aggrcssor :
ncm ~'l5 metralhas das Sl1a, peças, ne Il1 as balas das
suas es-pingardas, podiãO, l1e<5truir os in iínigos, .beI?visiveis pelo mal que f,lZlào, e eomplel.a.mcnt~ lUVjsiveii; para serem alcançarlos.. Não S'l VIR ~nuls que
arvoredos, e detraz delles nlnguern cabIa., Nesta
.penosa cifcumstaucia regressám,. tendo .perdldo alguns homens, e trazendo eBe o slgnal do encontro
em nma bala na côcha.
.
9 governo brasileiro no reconcavo ~stava organisado e á testa delIe as pessoas maIs gradas da
provin~ia. Ao ouvidor de Sanlo Amaro Antonio _
José Duarte de Araujo Gondin se devia essa reunião.. EI'a a maior autoridade do reconcavo que
abl'açava espontaneamente (L revolução, e era
tambem a arma das pessoas mais in.teUigen~es
desses lugares. ~ sua reputação de' mugJstrado IllLegro c bemfa~ejo, lhe dava o direito de exercer em
todas as classes a bem fundada influencia para 01'ganisar ú'evoluçãO ~ pro~lamar a indcpendencia.
A junta da CachoeIra, t.lOha forças para se defe-nder dos atàquol' que por ventura os portuguezes
tentassem contra eUa,.mas estes não quize~ão entranharem-se no paiz, e á junta falta vão todos os
recursos que a pozessem em estal10 de po~er aI:
ca'nçar e expulsai' os domi nadores ela BahIa. Os
portuguezes LÍnbão amor livre, e ~ma esquadra sua,
muitos navios mercantis, UUla Cldade abast~da, e
um commercio rico em seu favoi'. Só do RIO de
Janeil'o podia a j unta t~rar ,os l'ecuI'sos de que precisava para ganhar a VJctol']a.'
'
Mas o H.io de Janeiro eslava falbo de recursos:
os que tinha lhe erão necessarios pal'~ a sua d~fesa
intel'lla e exlerna. Estava desfie a pal'lll1a do reI reduzido aos seus proprios recur:iOS financeil'os, e estes
(') O Sr. D. João VI. ao deixar o Brll~l. deu as pessoas que não baslavão. De nenhuma outl'éL provincia l'ecebia
, ficáráo do seu conb~cimeuto o que ellas pe.dirão. Obondoso reio as sohras. O que lhe va'lia, em t30 apumda cireumssentia não ter mais que ddr a José JoaqUIm Carneiro de Cam" •
t ' t
' e boa ordem que o
pos, que ar'! e ficava sendo ofticial-maior da secretaria de Es- taneIa, era a as l'lC a economIa , .
'.
tado dos negocios do reino do Brasil: fez mercê da prnprie· governo punha no empt'cgo do dlllhelr.o publtco.
dade do ofl1cl.o dd.guarda-mór da alfandega,de Pernambuco, era tambem a força, o desinteresse e ·a llldepenO nov:o pl'.oPl'let'!rlO nomeou seu scrventual'lo a ~e.u sobl'loho deneia do caracter dos homens que então "overJosé TlburClo, e o mandou para tomar posse,do OfltClO naquella
:'
. II 'ã
. '- s· te cia ~ Por
provincia.
navao, que lU YI o c PI'O!110Vla~ a.1 e IS n
José Tibul'C!o não foi. nelll era de esperai' q,ue fosse bem re- tu"';}l, e creaçao de um lmpel'lo mdependente no
c~bido nelta pOl' eslar outra pe:;soa da provincia servindo no Br~:5il. ~\.s Lliscordias intel'llas não esta vão apadito emprego, e o paiz se achava no estado convulSIVO que red"
. l'dl.d
t
1'0' os brasisultava das circumstancias politicas. que linhão rôto .todos os g~ Il-S, ne.I11 as fi va 1 d e~ eu re os p pn
Jaços da antiga obediencia.
lell'os eXIstentes. O pal'tIdo portuguez surda~nente
A .P9:;ição d~ Jú~ TilJurcio era: pois, critica. odiosa mesmo. e o rep ublicano mais aoertamente, se pl'Onu nelavão.
e fOI neCtls:;~lflO todos 05 bons offh~los do Sr. DrummonJ I~ara E -te permal ecia em toda a fOl'ça do seu direito
que
o::>
t ra tan do o B['asl'I (e
1 se, cOns l't
'I' -a seus'
salvo.elle sablsse della, 13 se refirassp. de Pernambuco, S30 e porque
1 UI "
O
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filhos pertencia escolher a fórma de govel'l1o em
que isto devia ser feito. A discussão era pais licita,
mais el'a perigosa ao mesmo tempo, (lorquc fraccionando com isso os bl'asileiro~, augmentava e considel'ilva a força pOl'lugueza, que eUes tinhão a deI elaJ'.
o SR.

DRU'I\lOXD COXFERE COll

os

)IEMDROS D.\ JaNTA DO

GOVERNO

,

No n1eio de tanta difficuldade, José Bonj'facio e
outros que o coacljuvavão, erão incansaveis em or:~
coner e acudir' a tudo: as difUculdades qne encontravão, au~mentavão·lbes a enel'gia, e a provincia
dI< Bailio. foi prom'pta;nente SOccolTina com tropa,
dinheiro, e tLtdo mais de que precisava:' nada
. faHou; tudo foi pl'evis10, com o fim de confol'tar os
animos dos flahianos, e as espel':mças do Brasil.
Mas ajunla ao govemo da cidade ela Babia, n~o
tinha livre ârbitl'io, achava-se coacta pela força militar Pol'tugueza, de quem recebia as ol'dens, ~bed~
cendo-a cegamente. ahravá contra a sua conSCtenCIa
e mesmo contl'a a sua vontade, e nào ousa'Va resistir. As suas proclamações e todos os sen actos,
diclados pela antol'idade milHal', corrião impressos,
c fazVio mal á 0:wsa brasileira, porqu~ os nomes
das pessoas que assign avão taes actos e pl'Oclamações. sendo considel'ados no paiz, havia sempre
quem acredilasse nas palavl'as que el'ão conslrángidlls a assignal' e proclamar.
• Esle mal crescia, e era necessario destrui-lo, pal'a
apressar a e~pulsão rios portuguezes. a Si'. Dwmmond dava-se muito bem com tOd03.0S membros da
junta, e até com o. velho pFesidente delln, o Sr.
Vianna, que tremIa de tndo, e que quando o Sr.
Drummond lhe falava da situação, e do que era necessario fazer-se, respondia com um suspiro, e contava u,ma historia do bom tempo do mal'quez de
Pomhal.
a Sr. Drummond fez vêr aos membros da junta,
todo o mal qne eUes involl'ntariamente eslavào fazendo, P Pl'OIlOZ qUf} para sanar esse mal, devia a
JUDta tcr a coragem de dizer a verdade, que era,
~ue acbal1do-se coacta pela autol'idade militar, se
dimittia de suas funcções, e sobre es~a autoridade,
deixava a reEponsabilidade das consequenci()~; on
se essa coragem lhe faltava, tives~e ao menos a de
emigraI' em massa, immediatamente, para o reCOrtcavo. Esta proposta atemorisou a9? membros da
junta. Um só dolles, o illustrado padre José Cardoso Pereira de 1'12110, a appl'ovOU e defendeu, dizendo lJ'lC" esta va' pl'ompto a assignar'a dissolução
da junta, e proclamai' os motivos dessa dissolução;
e que se a junla decidisse o contl'ari0, ou não quizesse emigl'at' para o reconcavo, elle o fada só, por
sua conta, e sem perda de tempo; e se'bem o disse,
mel boI' ó fez.
A dissolução da junta pelos meios indicarias pelo
Sr. Dl'ummond, produzi~ia grand~ efIeito no reconcaso, e eria o desespero dlt pal'tido portuguez.
E!'a issO bastante para ó Sr. Drummond insistit, por
ena: declarou então .aos,membros, da junt~, que
elle in. convid~-los pela imprensa a tomarem essa
resoluçãO, e que motivaria o seu convite apl'esentan'do a minuta da proclamação ou münifesto que
elIes deverião fazer e pu.blicar.
a Sr. Drummond achou muita optlosição da parte
de algumas pessoas, e principalm~nte do Sr. Fran-

cisco Carneiro de Campos, a quem votava toda fi
consideração. Francisco Carneiro de Campos chegou
11 dizel' ao Sl'. Drummond, que se elle fizesse'sel1'lelhrmte COUSll, sel'ia o mesmo que matn.-lo; pois que
cada um deUes tinhajn. uma sentinella portllgueza
á porta da casa de sua rcsidencia, e que a publicação pela imprensa de semelbanle proclamação,ou
maniff'sto, seria o signal lIa' cal'l1eIi~ina. .
O •. -Drumm 'afOigia-se muito ' rn essas
cousas, mas o seu dever como cidadão, fazendo calal' quaesquee oull'as considerações, o impelia para
dianle, tendo em mira a emaucipação de sua patria.
a SI'. Joaquim Carneiro de-eampos, de quem G
Sl'. Dmmmoud el'a hospelle, sem ler a inlelligencia
de seu irmão o Sr. Fl'ancisco Carneiro de Campos,
tinha a cOl'agem que faltava <I- este, e por isto approvava o plano do Sr. Drl1mmond.
_
T['e ou qnatro dias se .consumil'ão nesla negociação, e rl'anci~co Carneiro, por fi lU já não OUSilva
faUar ao Sr. Drummond, e nem it' a casa do ir'mão,
só porque aUe lá se a.cbava, e temia qne os seus
planos fossem descobertos. Todavia o Sr. Dl'llmmonr1 preveuio-o do dià em que o seu lU'ligo appaI'eceria no sen periodico Constitucional; e na "espera,
á noite, ainda eUe mandou sua sobl'inba a Sea.
D. Anna, filha de JoaquiJIl Carneiro, que estava então
em sua casa, pai'a. com supplicas demover o Sr.
Drummond do seu proposito. a Sr. Moiltezuma já
tinha pat'lido para o reconcavo, e deixado a l'cdacção
do perioilico Constitucional, que havia crendo, a
Corte-Real. As relações que o Sr. Drummond tinha
com este sujeito, se estabeleoerão após ,a sua chegada á Bahia. Era o Constitucional urna folba brasileira, que existia na Bahia, a que não f,,]Lava coragem,- mas que trabalhava entre inimigos que tinMo em suas mãos o poder, e a força. O artigo do
SI'. grummond, conviuando a junta li dissolver-se e
-!Doli var esse acto pela coacção em que se achava,
pela autoridade militar, áppareceu, pois, nessa folha. Fez gt'ande bulha, mas não pt'oduzjo a carneficina que FI'ancisco Carneiro eceiava. A typogl'aphia
on-de se imprimia o Constitucional, sofl'eeu alguma
coàsa, e Côrte-Real teve de apressar a sua partida para o reconca vo, escapulindo pelo telhado daquelle estabelecimento, e o Sr. Drummond tambem
ê,chou prudente partir para o Rio de Janeiro,
o que fez embarcando-se no hrigue inglez -Tal'tar.
EUe possuiauma circular do Sr. Chamberlin, encai'!'egado de negocios da Grã-Bretanha, na qual
esle illustre diplomata o recommendnva á protecção dos agentes consulares, e dos commandantes e officiaes dos navios de guerra da Grã-Bi'etanha. Esta circular lbe foi mandada a PerBamhnco ~
pelo Sl'. conselheiro José Bonifàcio de Andrada e
Silva, e muito lhe sel~vio em mais de uma occasião.
O St'. Dl'ummond em Pernambuco mostl'oU a cir·
cular ao Sr. Robei't Tod, negociante inglez, e por
este· moti v~ recebeu daquellé cavalheiro importanles serVIços.
a Sr. Dmmmond duranLe o tempo que esteve na
Babia, entreteve communicaçi'fes secretas com o
de embargadot' Gondim, com rplem tinha amizade;
recebendo as mais impot'lantes informações, que
deverião ser levadas, confidencialmente, ao oonhecimento do ministro José Bonifacio, e dasquaes
muito dependião o bom resr.ltado da causa publica.
a arsenal de marinha de Pernambuco, tinha
então por intendente o capitão de mar c guerra
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Tristão Pio dos Santos, de bastante intelligencia, fez a guerra ao Brasil, pOl'que a marinha portugueza
porém homemdepoucojnizo. Era natural do Brasil, foi para isso impotente.
e filho de pai portuguez e mãi brasileira, nascida
As relações do Sr..Drummond com o general
na collonia do Sacral11~nto, anLes de passar esta Madeira permanecerão na melhor intelligencia, até
para o dominio de Hespanha.
quasi ao fim da sua estada na Bahia, tornando-se
Tristão Pio, posto'que ao serviço de Portuga.l, es- então appat'entes.. Não aconteceu porém o mesmo
tava de cOI:ação votado a causa do Brasil, o que lhe com as que o Sr. Drummond mantinha com o cofaltava era saber dar conveniente direcção a eSsa ronel Pereira, e alguns outros officiaes, e princisua boa ontade. An,dava var.i.lAnte e irresciuto, e palmente rom o Ruivo, com mandante da legião lusi·
foi o Sr. Drummond qnem o tirou deste estado, c tana. A desconfiança' a respeito do nosso illustrado
O poz no, bom caminho.
pa~ricio, elles a trad uzião, j á por factos; e, se não
O Sr. Drummond ao parLir, lhe facultou os meios fôra a vigilante solicitude da Sra. D. Maria Joanna,
de fugir pari! o Rio de Janeiro, á bordo do paquete o Sr. Drummond lhes teria cahido nas mãos, e teinglflz, e de deixar s~a f<tmHia na Bahia, -para ir ria sido remettido para Lisboa. Mas" a supl'ema
depois. Esta separação era o que muito custava a bondade de Deos havia determinado o contrario,
'l'ristão, receioso de que a familia fosse maltratilda, porque o Sr. Drummond quando teve de ir para
em consequencia da sua fuga, que equivalia aos' aquella capitaL, foi como ministro plenipotenolhos dos porLuguezes, na sua qualidade de i'uiliLar, ciario do Imperio dO' Brasil, e não como cri mia unfa deserção. O receio era infundado, porque os noso.
portuguezes não se lembra vão llaql1ella occas:ão de
O Sr. Dl'ummond, seja dito de passagem, quando
odios e vinganças, e-nem de fazeI' guerra ás mu- -ministro do Bl'Usil, em Portugal, recol'dando-se do
lheres. Na fuga, 'l'ristão se dirigio tão mal" que bem que o tratou naquelle tempo a Sra.. D. Maria
chegou ao Rio de Janeiro, onde o Sr. Drummond já Joanna, teve occasião de prestar á sua filha D. Julia
se achava~ com a mesma toupa. Foi em càsa do Sr. Candida, nascida no Brasil, bons serviços em uma.
Drummond que elle mudou de facto, e foi com elle complicada questão de inventario, por morte de um
apresentar-se a J"sé Bonifacio.
parente de quem era herdeira, na província de Traz
Tris~ão Pio dos 8ant08, como intendente da ma- os Montes. Tornemos á nossa narração.
rinha, ao serviço de Portugal, na Babia, fez o que
pode no interesse do Brasil, servindo sem zelo e o SR. DRUYMOND PRopõe A' MULHER DO ~Ili)EIRA. VANsem actividade. A necessidade de assim obrar o
TAGENS PELO ACABtl1IENTO DA GUERRA
constrangia, muitas vezes em conversa com o Sr.
Drummond, lamentou a sua posição. Tinha-se no
A Sra . ..D. Maria Joanna temia pela sorte de seu
arsenal, entre os pl'Oprios portuguezes alli empregados, formado certo partido, que reprovava tudo marido e leLbrava-se com viva saudade de sua filha
o que se fazia em Lisboa, e tudo o que se fazia no uuica, que estava em Santa Cathal'ina. Os seus de·
Rio de Janeiro. Era um partido que não queria sejos erão de ver seu marido sabir com honra da
nem a oppressão portugueza, e nem a independen- penosa situação em que se achava, e ir viver em
cia do Brasil; o que desejava era a união dos dous companhia de sua filha. Algumas confidencias'fez
rein6S~ e tudo o que podesse concorrer para essa esta senhora ao Sr. Drummond, e este cavalleiro
união, era para elie não. só o melhor, senão p mais. se animou a fazer-lhe uma proposta, declaràndo
jUSitO. A' gente envolvida nestes principios faltava logo, que não estava para isso autorisado, mas que
zelo para o serviço em quel estava empregada,' e no caso de ser aceita, eUe se obrigava a fazer tudo
neste numero se contava o constructor do ·arsenal o que delle dependesse, para que o principe Regente
que era filho de POl'tugal, homem robusto e chão. a approvasse. Pl'OPOZ que Madeira entl'egasse a ciA fragata Constztuifão, bom vaso de guerra, clltava dade e expedisse a 'sua tropa para Portugal, ficando.
quasi acabap,a, e podia dentro em poucas semanas elIe e os officiaes que elle quizesse no Brasil. Que
ser lanQada ao mar, e como dest'arte ia augmen- se lhe daria o posto de tenente-general, e uma
tar-se a força mar~tima de Portugal, Tristão Pio somma avultada para contentar a todos; e aos oifidos Santos, fez tudo o que dependia delie para de- ciaes, que ficassem com elle, dar-se-hia uin posto
morar.o ~cabamento; mlIS isso não podia durar de ac~esso:
sempre, pOI'que a occupação 'portugueza prolongaEsta proposta. foi recebida melhor do que o Sr.
va-~. Não podendo dar a fragata ao Brasil, julgou Drumffiond esperava, e a Sra. D. Joanua ficou de
'que era melhor aestrui-Ia do que arma-la pal'a nos sondar o animo de seu marido, posto duvidasse,
fazer a guerra. Commuicou.a idéa que tinba a este desde logo,. que elle aceitasse.
respeito ao Sr. Drummond, mas era necessario a
o dia seguinte participou ella ao Sr. Drummond,
concurrencia do constructol', e este obstinadamente com demonstrações de muito pezar, que o marido a
se oppoz a que se pozesse fogo ao navio, chegando repellira, e pedio~lhe ao mesmo tempo que se abrisse
a ameaçar, que denunciaria os autores, se porven- elIe proprio com seu marido sobre o assumpto, sem
tura estes não cedessem do seu inLento. ~m vão se o menor receio, porqne seu marido não era homem
lhe mostrava, que_ o fogo não destruiria completa- capaz de trabir a ninguem, quanto ma's a seus
mente a fragata, porque o arsenal tratal'ia de acudir amigos;- Estas palavras da Sra. D. Maria Joanna,
a tempo, que o que se pretendia era fazer-lhe algum fizerão conceber ao Sr. Drummond a maior espedamno, que precisesse- de muito tempo para ser re- rança, e já lhe parecia que ia entrar no Rio de Japarad ! e que assim se tiraria a Portugal e ao Brasil, nairo levando a nútiçia da re5tauração da Bahia,
aquelle instrumento com o qual reciprocamente se devida ao seu zelá e patriotismo.
farião mal. O construetor foi' sUl'do a todos os arO Sr. Drummond, t'1'a enlão moço e enthusiasgumentos, não consentindo que se destrui.sse ou mado pelas illusões proprias da sua idade. Não
fizesse damnó á sua obra.
hesitou um instante, e nem reflectio nllS conseA fragata foi lançada ao mar, armada, mas não queneias: com uma segurança incrlvel, dirigio-se
46
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ao general Madeira, e fez-lhe UlDa exposição sum-j das ordens tlxpedidas a este respeito achar-~e-ha a este'
maria da situaç~o presente, e das con::;equencias mais respeit~ devem a~har-se rcu.nidas debaixo do c!lmmando
.ou menos proxlmas, que devião resultar delIa, e do or~cJaI de m:mnha de maIOr patente que 31h f~onver.
concluio fazendo a sua proposta, nos mesmos termos
« 3, Se no commando de qualquer emharcaçao eDem que já tinha feito á Sl'U. O. Mal'ia Joanna le- c~ntrar o ~ommandan.te e.m chefe empregado algum offi·
vand'
.
l'
I
,~ O"
p ' . -ela! que nao mereça II1lelra confiança, pude-lo-lia subs.o a.malD\'
a .ura o pape que « • lvma rO~l-. lituir provisoriamente pejo que julgue mais cOnveniente
denela tmha rese~'vado a elIe g~neral, de ser o pa?lfi- ao desem penho da commissão de que é responsavel.
cador, entre Portugal e.9 Bl'asl!.
« 40 Se n:1 sua viagem, ou 'depois de chegar á BalJia
O general Madeira ouvio tudo com ar sereno e eUCOL.rar embarcação de guerra porluguezlI Quo nãQ temodos pacificas. Agradeceu ao Sr, Orummond a con- nha sahido dos portos de Portugal, nem legalisar que por
fiança que nelle depositava, porque era necess:'t'io, ordem express~ nav~ga para ell.es em nome de Sua Madizia elle, que essa confiança fosse illtmitada para gestad~ ordellar~ ao se'] respecllYo c?mmand~nte que se
lhe fazer semelhante proposta. « Que não se ilIudia' reuna ,I esquadl a e.fique fazendo paI te della, e. no caso
t
. ' del:e se recusar a ISSO, declarar-Ilte-ha, qne tanto 0.110.
·
f 'l
que coo h eela per el amon ~ que a poslçao em que como os sens orticiaes serão lratados corno rebeldes, se
se achava, era ~ du uma vlcllma ~ que a con~enda assim ó não pralicarem, e os esforçará a enlrarem deera entre o pa.l e o filho, que crao forçados a ella haixo do seu commando.
sem o quererem; e que elle Madeira, coma instl'U-'
« 5" Se algumas das ditas embarcações levar o commenta obrigado, qualquer qne fosse o resultado, boyar t.r0pas de desen~barque, o commanflanle elD chefe
havia de forçosamentp succumbir: que era militar... condUZIrá todas á Balua, .on~e as porá ás ol'dens ~o goestava no seu posto, e nelle aguardava o.seu lim ve~n.a.dor aClual da ~r?Vlllcra,. aLI de quem. sel~ P.~go
desastroso' mas flue J'ámais fU"iria da sua sorte íl servil em ~ollle de el-Iel!l que e con~ol'me as Instl ucçoes,
,
.:J. _ .
l:>.
,l que para ISSO recebeu Já em ofliclO d~ 7 de Jll nho do
, cuSl?- ~a sua honra.!) O general Mad61ra p~re~e que presente anno; o mesmo governador.
vélc~lCmava 2 seu Ílm, p~rque chegando a LI~b9a,
« 6" Logo qlle se achar estacionado nas aguas da Bahia
cahlO no desagrado do r61 e entrou par:l a pnsao, entendcr- e..,!la o commandanle em chete com daqneJla
onde esgotou a ultima gotta do calix da amargUl'a. provincia, assim de auxiliarem reciprocamente em tudo
Depois desla conferencia, obsel'vou o lik Drum- qllal~lõ disser ri) peito a tranquil!i~ade, e segurança assim
mond no general Madeira, alguma mudança, em se da cl~ad.e, como da parle mantmla do re~lo da mesma
mostrar mais 'terno. Uma vez perguntou ao SI'. provl~cla.
,..
.~
Drummond « como era que elie con-.iliava a conU 7 Sendo o pn~C1pal obJ~cto des!.'\' expedlçao a c0!l'. h
II
c
1
servação da provlDclu da Bahla, como em ponto essenCial
fil~nç~ que. tm a no. e com a proposta que he ha:- para a con'ervação da tranquillidade do Brasil, e da sua
VIa feito.) Respondell~lhe o Sr. O~ummond : - Pe- adherencia ao governo de Portugal, com tudo, o coroço-lhe general, que se esqueQa disto, corno eu me mandante .em chefe da esquadra prestará apoio, e proesqueço, e supponhamos que nada se passou entl'e tecção aos commaudantes' das outl'as provincias que assim
nós a tal respeito.
'lhe requererem, ou que elle entender que necessilão
della, posto que, por impossibilidade lhe não seja requerido; não· exceptuando a provincia de Angola, em
É NOMEADO JOAO FELlX PARA COMMA.NDA.R A ESQUADRA protecção fór combinavel para o fim principal da seLUSITANA. lU BABIA
gurauça da Bahia.
« 8' Para aquelle etreito se entenderá o commando
em chefe da esquadra com o commandante da provincia
No dia 31 de Agosto de 1822 foi nomeado João Felix da Bl!lia, ou com as autoridades que convier, e nella goPereira de Campos para commandar a esquadra lu- vernarem em nome de Sua lIIal;estade, no caso de ser
sitana nas aguas da Bahia, e para' isto recebeu as preciso transportar alguma tropa ao ponto em que re.
.
,
clamar a protecção conveniente.
segu.1 utes mstlUcç~es, datadas de 12 de Ag~sto e um
II 90 Não deve o commandanlc em chefe da esquadra
OffiCIO papa o pl'esldente e membros da Junta da reconhecer ou executar outras ordens que não sejão as
Bahia.
_ de ill-rei o Sr. D, João VI, e as tio soberano congresso da
nação, cOllimunicadas pelas secretarias de ESlado compeNomeação de João Felix pam comma7lda'lte da esquadra lentes do reirt'o de Portugal.
na Bahia.
.
II tO. Pelo que, se a1gurna autoridade pretender govel"l1ar debaix.o de oulros priucipios que não sejão os
acima dilos, o commandaute em chefe entendendo-se
« Manda el-rei pel" secrel.al'ia de Estado dos negocios
com o da prov,incia, prenderá a referida autoridade, manda marinha prevenir ao chefe de divisão João Felix Pe- dar-lhe-ha
cuLpa, remellendo os culpados para
reira de Campos que na importante conlmissão de com- Portugal; eformar
procederiÍ á sua substitlP--;ão na fórma que
mandante em chefe dá esquadra estacionada nas aguas prescf{weremas
leis.
da Babia, para que houve por bem nomea-lo por carta re« ti. No caso não esperado de que a sua chegada á
gia da data de hoje, se regulará pelas instrucções se- Bahia,
esta provincia ou outra, quelquer se ache destaguinles :
cada da obediencia a flortugal, o commandal)te emprecc 1,0 A esquadra deve coósiderar como estação propria
pregará lodos os meios ql1e forem conduéenles para eSse
as aguas da Bahia, e como sendo paI' principal objeclo fim,
protegendo o embarque d1l.s pessoas, propriedades e
prestar apoio e protecção aos povos tranquillos da mesma omcios
das que assim lbe requererom, e quizerem sabir
provincia, afim de que nella se executem as leis que as
côrtes gel'aes e extraordillarias. e constituintes da nação do paiz.
II 1,2. Devendo a esquadra ser provida c paga á custa
portugueza tem feito, e houverem deIazer; e se sustente
a união do irrasil com Portugal, a desplÜto dos malevlllos das provincias cuja tranquillidade é desllnada a proteger
deverá o commandante em chefe nos casos extraordinaprojectos de qualquer facção r~belde ou anarchica.
'« 2" Logo que chegar á Ballia, o cõmmandante em chefe rios lançar mão de todos os recursos que a uecessidade
da-esquadra, fazendo desembarcar a tropa expedicionaria, justificar licando na intelligencÍ11. de que as juntas : proque vai comboyando, a enlregará á disposição do actual vincias do Espirito Santo, Dahia, Pernambuco, Parahyba
governador das armas daquella provincia 011 quem seu do Norte, Piauhy, Ceal'iÍ, \lio Graude do Norte, 'e Ma·
cargo servir em nome de el·rei o Sr. D. Jeão VI, to- ranhão se expedem a este elfeito 'IS ordens Ilecessarlas.
mando commando geral de todas as embarcações de
II i3. Se o commandanle em chefe da esquadra' não
guerra que se estiverem na Bahia, e que em consequencia poder desembarcar a tropa do sel! comboy na Bahia, pelo
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estado em que possa achar aquella provincia, e pelas
mesmas razões não julgar convenienlé .mandar desembarcar a tropa na provincia do Maranhão, deixando com
ena os navios pequenos de guel"fa, e regl'cssando com as
grandes para este porto de LIsboa.
II il1. O disposto nestas inslrucções serão applicaveis
s6menle ii província do Espirito Santo e a lodas as oulras
que de~de daquelle ponto correm para o norle.
Palacio de Queluz cm -12 de Agoslo de 1822. li
(f
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prova as impoliticas medidas do buçal Madeira, medidas lu·
ciferinas, IlIhas da sua ambição e maldade, por isso, em nome
do Imperador, o solicito a passar-se para o serviço do Imperio
brasileiro, desejando que os brasileiros não vejão desmentido
o alto conceito que fazem dos seus talentos e virtudes.
cc Resistir ao Brasil todo é ser insensato II falto de logica ;
seguir a sua marcha magestosa é ter razão. ser politico, reconhecer o seu bem estar e felicidade. Certo no seu caracter
franco e de homem de bem, espero me responda. Breve chegão
2.000 mineiros e a grande esqnadra do Rio. O Imperador lhe
al;radecerá, e levará em linha de conta serviços de tanta pon'deração e momento, e o Brasil, agradccido, o collocará no numero dos seus almirantes e dignos defensores.
cc Deos guarde a V. Ex, Quartel-general do Engenho-Novo,
22 de Dezembro de 1822.-IiIm. e Exm. Sr, chefe de divisão
JOão Felix: Pereira de Campos..,....Labatut. general. »

cc Presidente e mais pessoas que compoem a junta provisoria
do governo da Bahia.-Eu el-l'ei vos envio muito saudar. Requerendo o bém publico do reino-unido de Portugal, Brasil e
Algarves, que nas aguas da Bahia se estaCione uma esquadra,
destinada a prestar apoio, e a necessaria protecção aos povos
tranquillos e pacificos ahi moradores, abm de' que tambem,
mantidos na devida observancia ás leis, que as côrtes gBraes
Não consta que o convite acima tivesse resposta,
extraordinarias e con5tituintes da nação portugueza tam feito, e nem achei documento algum que me autorisasse
e houverel)l de fazer, se conserve e sustente a união entre Porlugal e Brasil, tão vantajosa á prosperidilde e graudell8 de todo a afirmar que João Felix propendesse em favor do
o reino unido portuguez, corno indispensavel ao soc~o e bem Brasil.
estar de todos os seus habitantes, houve por bem nomear commandante em chefe da dita esquadra a J~o Ftlix Pereira de
Campos, chefe de. divisão da armada nacional e real. ou ou- DESORDENS EM S. PAULO Eill 23 DE' MAIO DE 1822, E EXtorgando-lhe, como talJ toda a autoridade e poderes. que são
TRADICÇAO DE MARTUI FRANCISCO DE ANDRADA
inherentes ao bom desempenho de semelhante commissão, podendo, cm consequBncia denes, reunir ao sen commando toda
e qualquer embarcação. de guel'ra portugueza que encontrar na.
A ascenção do c:.onselheiro José Bonifacio ao poder
sua viagem, ou ahi se achar ao tempo da sua cheg<lda, usando
para esse fim dos meios que tiver á sua ~sposição, no caso, não causou emulação aos ambiciosos do mando, em
esperado, que desobedeção ás instrucções que em meu real S. Paulo, e desde logo appareceu a idéa de aggrenome bouvor feito aos seus repectivos com manda o.tes, podendo gar-se ao governo geral do paiz um corpo de cono mesmO chefe' de divisão, para o efllcaz desempenho do.que
vai encarregado, ordenar, requerer e depl'ecal' de toda e qual- sultores, servindo-lhe, como de conselheiros de Esquer autoridade civil ou militar, assim de terra, como de mar, tado, com a opinião livre e sem responsabilidade; e
pessoa publica ou particular, o auxilip soccorro ou coopera- para isto manuárão-se deputii.ções pupulal'es ao goção d'} que necessitar, o que tudo me pareceu participar-vos,
esperando que tanto em commum na Junta de governo, como verno provisorio e á camam municipal de S. Paulo,
cada um de vós em particular, bem corno todas as maio auto. não s6 para-semelhante ~reação(*) como para a exisridades estabelecidas na cidade e provincia da Bahia, assim tencia de uma assembléa legislativa no Brasil.
como lambem todos os seus bons e Ienes habitantes, que de
Oclero, que segnia as ]Desmas idéas, incutia-as no
modo algum se recusem; antes, do melhor animo e vontade se
prestem a tudo que fór conducente a alcançar os importantes aniino do prefado paulistaM; e o' presidente da
resultados que, ficão ex pendidos, e por que tabto anhelão lodos junta provisoria (Oyenhausen), bem que não partios que se prezão de pertencer ã grande familia portugueza.
lhasse dos mesmos sentimentos, era ;1ssás reservado.·
cc Escripta no lJalacio de Queluz ém 31 de Agosto de 1822.
A maior parte dos membros da junta governa·
-REI. »

João Felix Pereira· de Campos era homêm sem
. .
.
presl1glO, e Ignorante mesmo -cm matal'Ía de sua
profissão, e por isso não execulou as instrucçõ~s
que recebeu, porque, se as ohservasse, chamaria o
chpfe de Lamare, commandanLe ua esquadt'a brasi.
11
b d
1eIra,
que arvorava naqlle e tempo a an eil'a POl'tugueza, para se pôr debaixo do seu commando.
Faria desembarcar na Bahia a tropa qne levava a
divisão do chere de Lamare, e mandaria presos para
J.ishoa todos os que desobedecessem ás suas ordens,
prescriptas nas refel'idas instrucções; João Fellx
havia chegado á Gahia no dia 31 de Outubro; e como
. d'
d
. al 1
os perlO ICOS a capll c ama vão <(ue se atacassem
os pontos quo obstuvão as commumcaxões com a poyoação de 'azareth thoje cidade), e outl'OS do reconcavo, donde podião vir OCCOl'ros pal'a mitigai' a
fome que já lavrava. na cidade, e como, não'obstante
a grande força de que dispunha, ladeira se conser"asse eslacionario, sem que se atrevesse a atacar os
pontos pretendidos do lugar, o general, Labatut em
23 de Dezembro- de 1822, dirigio a Joao Felix o seguinte convite:

mental de S. Paulo, estava em: opposição a Martim
Francisco, porque este honrado cidadão embaraçava
os desmandos de seus collegas -Martim Francisco
era severo na administração da j unla 'e assás zeloso
na fiscalisação dos dinbeiros publicos, -e extremo
defensor das liberdades publicas do Brasil, e por isso
arrostava a má vontade de seus collegas, seclarios
acerrimos do absolutismo, que lhes favorecia os provantes illicitos.
I

Por estes motivos a junta provisoria estava dividida em duas parcialidades: uma do presid.ente
Oyenhausen e seus amigos; e outra de Martim
FI'ancisco e de seu amigo o brigadeiro ManoeI Rodrigues Jordão. Do lado do partido de Oyenhausen
se achava o coronel Francisco Ignacio, que, bem que
paulisLa de nascimenw, tinha vivido longos annoii
em Portugal, c lhe tomado amor:
.. .
.
Era el~e o comm~ndante da fOIça nlihCIa~a eXl~- tent~ en~ao em S. Pa~lo .. Em S. Paulo haVIa. dOIS
partidos, um portuguez capllanea,do por Oy~nhauselF,
e. outro popul~r que acomp,anha:a a ~arLtm FranCISCO.. e por lS.SO ?S negoCIos nao corrmo .bem.
SClente o Prmclpe H.e~ente do que se passava em
S. Paulo, e que o pre ldente Oyenhausen estava
coagido e vasciIanLe entre os dois partidos, fez expedir, dois avisos pelo ministerio do reino, no dia

li lIlm. e Exm. Sr.-Como sempre o conheci-~ordalo. humano e philosopho-ouso ir á sua presença; afim de lhe fazer
as retle·...jes seguintes: o Brasil quiz ser livre e indepeJldete, e
por isso acclamou çomo ta\ ao S'·. D. Pedro 1 : quem, pois,
disputará a esle grande paiz o direito que tem da natureza de
constitulr-,e sobre si e d" desligar·se de Portugat, pobre e pe(') A creação dos procuradores gel'ae, realizou-se em 2 de
queno, e sum forças para o sujeitar?
-.'
Junho, sendo eleitos, por S. Paulo. conselheiros, o desembar« V. Ex., que nelle tem Vivido, sabe a verdade das minhas gador Antonio Rodrigues Velloso de Olivlüra e o tenente-geneasserções; portanto, como conheço e sei que V. Ex. desap- ral Manoel Martins do Couto Reis.
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1.0 de Maio, e no dia, 21 do mesmo mez, em que accordou a camara dirigir ao mesmo E-xm. governo o oflicio
ordenava qu-e se fizesse immediatamente partir para seguinte:
côrte o presidente Oyenbausen e o"'ouvidol' da cacc IIIms. e Exms. 5rs.-Achando-nos reunidoS-a irtstancias do
cc povo e tropas, postados nesta praça, nos foi unanimemente
mara José da Costa Carvalho. .
cc representado que mui sizudamente requerião a couservaçàl>
Sendo lidos em sessão do dia 23 de Maio os men. «do Exm. Sr. João Carlos Augusto de Ocynhausen, presidente
cionados -avisos sabio da cadeira presidencial Oven- cc des~e gov~rno! bem como a deposiç~o du sec!etari~ dos ne.'
.
. , J
cc goclOs do mterlor o Sr. coronel Marhm FranCIsco Rlbell'o de
bausen, e 1'01 substitudo por MartIm FrancIsco; e 'cc Andrada, e i"ualmente do membro do mesmo governo o
os partidarios do presidente Oyenhausen julgando cc Sr. ~~igadeir'U Manoel.Rodl'lgues Jordão, por serem àmbos
100'0 que tudo havia pal'tido dos Andeadas immedia- cc perDlOl!lsos a esta provlDcia.
°
~ .
d
1 - I
! ·1
« A" vista do ref~rido se sel:\'iráô VV. EExs. dar as próvitame.nte 101 convoca a a popu açao.e a capllel par~ se cc den~ias que Julgarem mais acertadas. fazendo-nos a honra
reUnIl' no paço de S. Gonçalo ao slgnal da guanda « partICipar-nos por nos achar em sessão.
da cadeia, e as 4 horas da tarde do dia 23, ouvio-se
cc D,eos guarde a VV.. EExs. S. Paulo, em cama-ta extraordiO toque da sineta e o dos tambores que percorrião «na~la de 23 d~ MaIO de 182~.-:-lIlms. e Exms. Srs: do go(C vel fio prOVlsorlO desta pro"lOcla.-Bento José Leite Penas .ruas tocando rebale, e correndo o povo ao « teado.-Antonio de Siqueira e Moraes.-Caetano Pinto Hoquartel já aUi acbou formado um batalhão da 400 « mem.-Lu;z, M'anoel da Cunha Bastos. »
praças tendo a sua freate o b1'ÍO'udeiro Pinto e o co
cc Este OfliClO, que a camara fez apresentar na fórma acima
ronel Francisco Alves' e ao caohÍl' da noite partirão. ao, mesmotExm .. governo por mim escI ivão, foi respondido
,e
pe a portal'la segulOtp. :
O pOVO e a tropa para o paço de S. Gonçalo.
cc
governo provisorio, em respostã ao oflicio de VV. 55.
Em presença deste alarma Martim Francisco (C desta. me.sma data, declara que éum verdadeiro acto de des~
acode a palacio bem como os OUtl'OS membros do (C ob~dlencla -o _deixaI' de cumpl'lr .as ordcn.s de S. A- Real,
,I
..
f
b d 1 (C assim como nao é da sua competcnCla dellllthr os dous memgoverno e tomant.o a pl'e~ldencl~, sem azer ca. e a (C bl'os eleitos pelo povo, e sancciouados pelo mesmo augusto
dos seus adversal'los, obrIgou a Junta. a esperar pelo (C Sen~or; mas os referidos membros! sab'endo da vOnlade deresultado mandando deSfIe 100'0 retIrar a guarda C( nomLO~da do povo e tr~pa.s, e desejando em tudo concorrer
'- ff d
° .1' -lh r
_ cc para o soeego da provlOc..a, e para. que nenhuma vergonha
para que nao o en esse Q p.OVI) e ual'. e l...vre ac «ou macula sobre ella,.recala, derão lmmediata e voluntariacesso; e no entanto, FrancIsco IgnaclO, que era a (C mente a sua demissão, e, para obter-se o mesmo fim, o Exm.
alma daquelle movimento, invadindo, com José da « Sr. presidente se, obri.ga a. ficar, o qU'.lludo se participa a
Cosia Carvalho o pnlacio finaindo iO'norar tudo cc VV. SS. para sua IOtelllgencla. ,
•
. ' ,"'.
e 1
. d' cc Deos gU,arde a VV. SS. PalaClo do governo de S. Paulo,
exproba ao cOlonel1\farttm F~anCls~o, 'pe a retIra a «23 de MaIO de 1822.-João Carlos Au"uslO de Ocynhausen,
da guarda e aconselha a reslstenCHl. as ordens do (( p!esidente.-Miguel José de Oliveira pinto, secretario.-Daprincipe.
C( Dlel Pedro. M~ller.-k.ltollio Maria Quartin.-Francisco .de
As accusaç:ões de Francisco Ignacio forão levadas «Paula. e .Ollvelra.-André. ~a Silva Gomes.-:João .Ferrelra
•
•
« de Oliveira Bueno.-Srs. JUIZ de f6ra, pela lei presidente, e
ao conheCImento da camara que se achava reulllda. II oflicill,es da camara desta cidade. »
•.
E tomando Francisco Ignacio . o commando da ," Sendo. -:sta p?rtar.ia apresentada,. e lida nes.ta sessão por
tropa e a camara desprezando o que se dizia me- mIm eSCl'lvao, fOI d~lberado que se hzess~ pub11c:a ao po.vo e
' t r o p a s que se acllavao postados, o que fOI por mim escrivão
.
'
.
d
dllldo O alca.n~e pel'lgoso ~ uma ·revolução, man- cumptido; e immediatamente pelo povo e tropas foi requerido
dou aos amotmados, o marechal Beauman e o CO- se lavrasse de tudo o competente termo, bem como por parte
ronel Castro; e ao governo, o seu procurador, para da, tropa f~i p.:ote~ta40 perante este .senad? contra.a palavra
informa-lo da cituação da capital' e como o governo -msubordlOaçao-l.ndlcada na portal'la aquI transcnpta, por.
'
quanto protestava Igualmente fazer vêr qual a sua conducta,
não qmzesse estai' pela transacção, e nem se aco- que_só tende a pôr em socego esta provincia, e mtlstrar quem'
bardasse em presença da força armada, então en- são os perturbadOl:es della.
. .
.trárão em palacio e disséI'ão que o pensamento do« E que outroslm protestava mais a mesma tropa pelem.
.
' 1 M . sulto que som'eu o procurador desta camara, quando da parte
mllla~te era ret~l'ar ~o governo o coro~e
~rtlm da mesma camara, do povo e das tropas em companhia de mim
FrancISCO e o bl'lgaderro JOl'dão, e depOIS da leitura escrivão, foi participar ao Exm. govern& para concorrer ás
da exposição da camara - respondeu Martim Fran- casas des!a camara, e que_lhe foi respondido que o governo
cisco _ que como o neO'ocio era pessoal dava-se por era supel'lor ~ tudo, e que naO n~ba a esta .camara ; mas antes
. .
°
que as autondades todas lhe erao subordlOados, e que, pordeml ttldo.
tanto, devião concorrei' ao palacio do governo, e que pessoa
Não obstante, prendel'ão-no, e o deportár~o para o nenhuma 'de-autori~ade tivesse mais o dlJS!lforo de subil"
Rio de- Janeil'o e ao honrado brigadeiro Jol"dlb> aq,!ellas escadas. CUjas palavras forio profe~ldas pel~ secre.tarJo do mesmn Exm. goverr.o o coronel Martim FranCISco RI,
para S~ntos.
.
.
, b e i r o de Andr'ada, onlie todos os mais membros do guverno se
MartIm Franctsco, logo depOIS que chegou a côrte acha vão reunidos.
foi nomeado ministx:o da fazenda.
« A' vista de todn o expendidEl, a camara, o povo e tropas,
aceitárão a demissão dos dous membros, e mui positivamente
a desejada conservação d9 Exm, Sr. presidente do governo.
Vereanca extraordinal'ia de 23 de Maio de,i822, feita a cc E para constar todo o referido, mandãrão lavrar este terlllO
de vereaçào em que esta namara, autoridades, povo e tropas
requ;rimelllo do povo e tropa$ da cidade de S. Paulo.
presentes, assignãrão; e eu João NepolJ1uceno de Almeida, escrivão da camara, que o escrevi.-Bento José Leito Penteado.
,
-Antonio
de Siqueira e l\1oraes.-Caetano Pinto Homem.« Aos 23 de Maio de 18'2~. nesta cidade. de S. Paulo e casas
da camara, paços do conselho della. onde forão vindo~ o juiz LuiyManoel da Cunha Bastos.
(Seguem-se mais 83 assignaturas.)
de fóra, pela lei 'presiclente, o capitão Bento José Leite Penteado~ os vereadores transactos capitães Antonio de Siqueira e
Moraes, e Caetann Pinto-Homem, e o actual procurador, abaixo Outro termo de vereança extraordinaria de 24 de Maio
assigriados, assistindo o povo e as tropàs, pelos quaes farão
de 1822, a requerimento do povo e tropas, pelo qual
convocados os ditos extraordinariamente; e, depois de ahi se
acharenr, pejo mesmo povo e tropas foi representado a esta
{tzer{to o prottsto seguinte,
camara o quanto era util a conservação do Exm. Sr. João Carlos Augusto de Ocynhausen, pres.idente do govel'Do provisorio
« Aos 24 -de Maio de 1822, nesta cidade de S. Paulo e c....ias da
desta provincia. por chegar á noticia de todos que o mesmo se
ausentava desta provincia por mandádo de S. A. R. o Prin- camara, .paços do conselhº della, onde forão vindos o juiz de
fóra,
pela lei presidente, o capitão Bento José Leite Penteado,
cipe Real do reino-unido e regente deste reino do Brasil, e que
igualmente era conveniente para socego desta provincia a d~ (JS vereadores transactos os capitães Caetano Piuto Homem e
posição dos dous membros do mesmo governo, o secretal'lo Antonio Cardoso Nogueira. por ausencia dos actuaes, e o actual
dos negocios do in{erior o ('oronel Martim Francisco Ribeiro procuradnr, abaixo·assignados, para elleito de sessão extraorde Andrada, e o brigadeiro Manoel Rodrigues Jo!,dão, ao que dinaria, a requerimento do povo e tropas desta. cidade, e em
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acto da mesma foi dito pela tropa e povo, de commum accordo,
que. elles se obrigavão pela sua conducta, e a conservar o socego publico desta provincia, e que o praticado por elles não
foi por insubordinação nem revoltosos, como de alguma fórma
dá a entender o ofllcio dos Exms. Srs. do govllrno, mas sim
para que o povo e tropas possão levar â presença d~ S. A. Real,
sem receio de violencia ou despotismo, tudo quanto fôr a bem
desta provincia, em beneficio dos cidadãos, até aqui opprirnida
quasi por espaço de um-anno, e até fazllndo-se leis arbitrarias,
o que tudo protestão levar á presença de S. A, Real, como regente deste reino do Brasil, e a quem jurárão toda obediencia,
e no mesmo acto representá rª-o que se rogasse ao Elm. governo
provisorio declarasse aos dous membros depostos que ficavão
responsaveis por todo e qualquer movimento de inquietação e
desasocego, que possa haver nesta cidade e provincia, motivados por elles ou seus sequazes, cujos motivos todos serão lega··
lisados e postos na pFe~ença de S. A. Real. E por não haver
mais que prover na presente sessão, mandárão lavrar est~
t~rmo, em que'assigna acamara; e ell João Nepomuceno de Almeida, escrivão, o escrevi. - Pe~teado.-Nogueira.--Pjnto.
-Bastos..
(Seguem-se 105 assi"naturas.)
cc Está conforme.-O escrivão da camara, João Kepomuceno,
de Almeida. »
-

Repl'esentação wntra Jl1a1'/im

F,.ar~cisco.

« Senhor.-O l!ov'! e tr-opa da cidade de s.. ?aulo, não.podendo solTrer por maIS tempo o orgulho, despotIsmo e arbitrariedades do coronel Martim Francisco Ribeiro de Andrada('),
no dia 23 do corrente Maio tomou a nobre resolução de sacudir
o jugo desse máo. paulista, depondo-o do lugar de ~ecretario e
membro do governo provisoflo desta provIDcla" e Juntamente
ao bri"adeiro Manoel Rodrigues Jordão, seu SOCIO nos crunes.
« O "povo de S. Paulo sollria destes dous homens, que, desgraçadamente, havião aliciado maioridade de votos no governo,
que todas. as cousas fossem ditadas e reita~ a ~razer ,de seus caprichos, para esmagarem os que lhes não, erao alTeIçoados, ou
por'honrados os não coadJuvavão em seus IDtentos.
« Via as autoridades de todas as classes insultadas elI! s~as'
~soas, com perigosissimo exemplo, invadid,a~ em suas JU~IS
dicções, com evidente estorvo da recta admInIstração da J ~s
tiça e menoscabo das leis. No gov'lrno, por, voto do sobredi~o
ex-secretario e seus, illudidos parciaes, se Jul~á~ão causas CIveis, já prevenidas no fOro contencióso ; mandarao-se suspender execuções de sentenças, soltar presos com culpa form~da,
prender outros arbitrariamente, da.r baix.a na: culpa de clengos
criminosos, cujo livramento pendia ordtnana e regularmente,
s6 porque amontoando crimes sobre.crimes, estes ião denu~ciar
cidadãos paciticos e de probidade, que não erão panegynstas
das absolutas do mencionado secretario.
.
« Quando, real Senhor, alguns dos membros ~o gCl!ernO se
queria oppOr a tão arbitrarias resoluções, até chegavao a ferver na bocca daqueHe soberbo as amea9as, e deixava~ ~omo
muitas vezes deixuu, para outras occaslões serem dec!dIdos,
quando estivessem. mais alguns ,membros d~ seu partido, ou
faltasse algum mais prudente e Justo, negbclOs que a pluralidade de votos havia jil decidido.
C( Qs povos desta provincia, naturalmente pac~ficos e amadores da ordem. pretendêrão livrar-se deste seu lDj;ratg.compatriota, •{azendo-o util a si e á sua patria, repnmido p~la
presença e vigilancia de V. A. Real, sendo· nomeado procura-dor desta provincia , mas este fruto da vontade e pensar geral
apenas foi sonhado pará logo o mais vergenhoso suborno foi
posto em pratica, com temór de largar o sceptro de ferro com
que esmágava seus patricios, quc tanto o havião animado. Que
vileza I Que ingradidao!
(C Para melhor exercitar suas tyrannias, sendo reprimido algumas vezes na carreira deBas pelo com mandante da força armada, o cJronel Francisco Ignacio de Souza e Queiroz, tentou
depô-lo e elevar a este lugar um, que, por ligações com o seu
cOllsocio Jordão, e por outros motivos particulares, que por injuriosos se calão, lhe prometteu completa coadjuvação em seus
. ,
manejos terriveis.
« sendo fertil em recursos oppressorlols, mas não tendo possibilidades para os poder manter com forças pecuniarias quando
as circumstancias 'o ex.igissem, ligou-se com-o brigadeiro Manoel Rodrigues Jordão, que indevidamente occupa todos os
lugares mais importantes e responsaveis da Junta e thesouro
desta provincia, e neHes opprime despiedada mente seus concidadãos,. exercitando sua pessima indole, bem conhecida por
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todos; e assim, amparados um pelo outro, tentárão, e por
muito tempo conseguirã·o, seus pessimos.designios.
« Ullimamente, como o conselheiro João Carlos Augusto
d'Ocynhausen, actual presidente deste governo, fosse a mais
forte barreira a seus attentados, procurou o ex-secretario cavilosamente, e alcançou (bem claros os motivos e via), uma
portaria que mandou immediatamente recolher a essa côrte o
.
dito conselhei 1'0.
cc Esta noticia foi espalhada pela uma hora da tarde do diá
23 do corrente, e com a brevidade do relampago conhecêrão
todos os pâulistas a illusão em que estava V. A. Real, qual o
autor desta portaria, e o risco que todos corrião sem o escudo
de suas inoocencias. e virão no mesmo momento exultar meia
duzia de pessimos homens, e aberto o abismo debaixo dos pés
dos habitantes honrados desta cidade. Representar era o mais
propl"Ío de portuguezes; porém a mais pequcna rellexão foi
suffientissima para todos vêrem que baldado seria este meio,
porque acbaria invenciveis estorvos preparados pela intriga,
em optimas circumstancias de se aproveita'r, e que nun·ca chegarião nossas queixas e suspiros á presença de V. A. Real.
cc O mesmo pensamento, a mesma resolução, se apoderou ao
mesmo tempo de todos os bons 'paulistas, que, as 4 hora~ da
mesma tarde, se apresentarão na praça de S. Gonçalo, e. como
cidadãos livres, convocadas as autoritlades, reql1erêrão a conservação do cunselheiro Joào Carlos Augusto d'Ocynhausen, e
a deposição immediata dos dous autores de seus males.
(C O ma?"ol' socego, a melhor ordem, presidirão a este acto, e
o maior socego,-.a melhor ordem e geral contentamento, têm
sido a digna partilha do povo desta cidade desde aquclle memoravel dia.
cc O crime, que é o maior inimigo de si mesmo, cada vez
mais tem. justificado nossos procedimentos, porque, sendo enviado da' parte da camara, a pedido do povo e tropa, o prúcurador da mesma ao governo, para I'epresentar-Ihe a vontade
do POVll e tropa, o coronel Mar;tim. sem'prévia e nc:cessal'ia
deliberação do governo, com injuriosas palavras, m'l,ltratou o
procurador, e na pessoa deJle todo o povo e tropa, cUJo representante era, manifestando assim a feridade e impudencia de
sua alma, desattento um povo, que em !í0verno constitucional.
goza d~ supremos direitos; mas elle Ja se havia preparado
para este jnsulto, maltratando o official da guarda e ameaçando-o para cumprir seu dever, pondo-se em armas quando
ouvio locar rebate.
, cc Tentou este mesmo homem, mandando emissarios a diverS3S villas desta provincia, sublevar o povo dellas para lhe
tornarem a entregar a mal obtida autoridade de que tanto
abusara, tendo em nenhuma monta o sangue de seus concidadãos, as de.graças e horrores, que serião conseqnencia deste
attentado, se não fosse felizmente uma só a opinião de todos os
paulistas contra seus verdugos.
cc O povo e tropa de S. Paulo, que tem -sempre dado sobejas e decisivas provas de amor, leal<jade submissão e respeito
a seus augustissimos monarchas ; que ouvia com prazer e enthusiasmo o grito de liberdade; que, conhecendo as verdadeiramente reaes 'lirtudes de V. A. Real, acolhendo cm seu coração, o reconheceu desde o primeiro momento por seu legitimo
regente; que, obedecendo ao simples aceno de V. A. ReaL se
prestou generoso, com indiziveis incommodos,
auxilio da
justissima causa de V. /'L. Real; este mesmo povo e tropa, real
Senhor, é quem hoje implora submisso inteira approvação de
quanto praticára, com toda a justiça, no dio 23 do corrente
Maio; esperançados e Jâ cer:tos nesta graça, prote?tão.a V. !'.
Real a maior adhesão, d mais cordial allecto e obedlencla, afbr·
mando ao mesmo tempo, e jurando por' tudo quanto ha de
mais sagrado nos céos e na terra, que desgraçada vai ser esta
provincia, vai ser viclima talvez da anarchia e dos horrores da
guerra civil, se V: A. Real, prade~te e justo, l?ãO annuir á
nossa representação e ás nossas supphcas, cUJos lundamentos
se olTerecem a provar pelos meios legaes, que V. A. Real julgar
mais adequado. S. Paulo, 30 de Maio de 1822.-Matheus,
bispo. »
.
,(Seguem·se numerosas assi~aturas.)

" Senhol'.-A camara da cidade de S. Paulo tem'a
honra de levar á presença de V. A. RIJal os te.I'mos das
vp.l'eacões eXlraordinarias dos dias 2õ e 2li de Maio proxi mo - passado, e a represenla~ão do povo e Iropa desta
cidade, e unir a ella cs seus \'olos."Os successos do dIa
23 de Maio e os lllQlivos MIles vão agora ser palenles a
V, A. fieal, para que, inslruido da verdade, melhor sinla,
a jusliça com que procedêrão os habila~tes dessa cida,de,:
e a razão por que acamara della aunuJO a seus deseJOS,.
p0310 que não legalmente, isto é, poslo qUil exprimidos(') Prescindindo de opinil'l~s de partido, Martim Francisco por oulra via, que não era a da represeatação, mas a.
Ribeiro de' Andrada,. era o typo da honra, e um dos melhores unica que o momento permillia, e que a felicidade da
palria· fazirt indispensavet
,
estadistas de seu tempo.
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(C O coronel Martim Francisco Ribeiro de Andl'ada ti(I Se
a camara julgasse nece,sario para mover V. A.
nha formado, e em grande parte já poslo em pratica o Real a um aclo de justiça, se julgasse precioso para peterrivel plano de ser absoluto nesta cidade e provincia, nhorul' o magnanimo, prudente e virtuoso coração de'
servindo-lhe de degráo'á sua elevação lodos os homens Vossa Alleza, empenhar lodos os importantes serviços,
de -bem, que, seguindo a honra, fieis ao jUl'amento que que ella tem feito a naçã<J e aos seus augustos soberanos,
derão, c1elestavãfJ o despotismo, e cordialmente amavão dignos progenitores de Vossa AlLeza ; ella, real Senhor, o
a constituição e ü principe que a jurál'a; lentou reduzir, faria, protestando, como sempre, lealdade e respeito á
c quasi que o conseguio, o governo ao seu unico volo, augusta casa de Bragança, obediellcia ao soberano con(Ís suas paixões: 0& seus amigos, que desgraçadamente gresso, e ardenlissimos desejos de confraternidade e
erão o refugo da ociedade, os seus parentes, que sempre união com seus irmãos de Porlngal ; mas esta cerlissima
forão em todos os tempos mãos cidadãos e pessimos sub- de que mais não é necessario do que a justiçã com que
dilos, como é patenle a todos, erão só esles os contentes, a justiça com que roga a um principe, como V. A. Real,
porque todos os mais lhes erão sacrificados para que o a quem Deos guarde e felicite por dIlalados annos, como
Illáo partido engl·ossasse. a tYJ:<\llnia crescesse', e quando nos é mister.
fosse occasião talvez lIern Vossa Alteza mesmo fosse pouCI S.
Paulo, em camara de 4 de Junho de 1.822.-Mapado á sua ambição.
noel Lopes Guimarães, presidente.-Antonio de Siqueira
(C A jusli~sil1la queixa de todas as autoridades, des· e Moraes.-Caetano·Pinlo Momem.-Anlonio Cardoso Noa'Llendidas a cada momento por este homem, aJudado gucira.-Luiz lanoel da Cunha Bastos. Il
pelo brigadeiro Manoel Rodrigues Jordão e alguns outros
illlldidos, mas não máo::, e, emfim, o clamor geral, derão
({ Senhor.-No dia' 25 do corrente enviou a camara desta
l.uOlivo ii que no dia 23 de Maio, .tendo-se dÍ' ulgildu a cidade a esle governo o auto de vereação, que vai por copia,
nolicia de que, atraiçoada e ca vilosamente, o coronel do qual se fez partlCip'ante ao coronel Martim Francisco RiMartim tinha. alcançado que fosse ehamado á côrte o con- beiro de Andrada e brigadeiro Manocl Rudrigues Jordão; e
parecendo que, em consequencia desLH medi.ia, ficarião transelheiro João Carlos Augusto d'Ocynhauseu. forle ante- quillos
os animos dos habitantes desla capital, acontece que na
mural a seus despol.ismos e conservador da tré\.nquill.idade .sessão de hOJe foi apresentada a representação do povo e tropa,
desta provincia, por sua prudencia, por seuS' conheCImen- que se envia por copia; o govorno a fez immediatamente constos na arle de governal' povos brasileiros; o povo e tropa lar ao dilo coronet Martim -Francisco Ribeiro de Andrada, o
de S. Puulo, reunindo-se na praça de S. Gonçalo, convo- qual, annuindo ao que nella se exigio, deve amanhã partir
·coo esta camara, e lhe requereu repr6'sentase ao governo desta cidade para essa cOrte; e, julgando este governo ser da
e exigisse delIe a pedstencia do conselheiro João Carlos maior urgencia dar parte dislo, leva este officio á presença de
V. A. Real, para-que .00 fa~lQ dos ~contecimentos occurrentes
nesta cidade, e a deposição immediala dos dous membro, se
digne dar as prOVidenCiaS que Julgar adequ~das. podendo
do aoverno, o coronel Martim e brigadeiro Jordão.
Y. A. Real ficar seguro de que este governo se mteressa cada
(COA camara, vendo o numero'de r.idadãos reunidos, !l vez mais em manter o socego desta provincia.
qualidade deUes, a boa ordem e unanimidáde, com que
cc A' au"usta pessoa de V. A. Real g'Jarde Deos muitos annos.
representavão, lomo,u e~ cou~ider~çilo sua ropresenla- Palacio do governo de S. Pâulo, ~9 de Maio de 18'l2.-João
cão, e achando verdadeIros os motivos deHa. por serem Carlos Augusto Ocynbausen, presidente -Miguel José de Oli·
veira Pinto, secrelario. - Daniel Pedro Múll~r, secretario.
ínuilos dos factos presenciados por seus propríos mem- -Anlonio
l\Iaria Quartin.-Francisco Ignacio de Souza e era·
bros, oulros acontecidos com elIes proprios, e o rc€to pu- "eiros.-André
da Silva Gomes. »
blico e notorio, com geral indignação, notando mais que
se não altentava contra o gorerno estabelecido e approAos 2ú dias do mez de Julho de 1822 compareceu
vado por V. A. 1\eal, islo' é, que se não destruia a pe soa em(C -sessão
Exm. governo pro\'isorio de ta provincia
moral em quem residia uma porção do poder executivo, de S. Paulo do
o
SI'.
marechal de campo José Aroche de Tomas que unicamente se tirava d,esse lodo uma pa.rte in- ledo Uendon, nomeado
por S. A. R. o Serenissimo
feCcionada, que não ·constil.uia a sua essencia, pois que SI'. Principe Regente e defensor
do BrHsil para
se n~o acha determinado o numero de homens que devem governador das armas inlerino da perpetuo
provincia, chacompôr esta parte executiva; e, tirados elIes, inda res- mado pelo Exm. governo por omciomesma
de 23 do mesmo mez
tava nesle governo maior numero de volos do que pru- para se lhe daI' posse daquellç gO\'el'no,
virtude da
denle e sabiamenle tem delerminado o soberano con- carta régia de 20 de Maio proximo passado,em
que
lhe serve
gres~o para o governos provinciaes, nenhuma duvida
Ululo, já mandada cumprir desde 16 do corrente,.e
leve cm representar ao governo, o qual, apezar do furor de
pelo mesmo S'·. marechal do CHOlpO foi dilo em sessão
e cl'imes a'i naquella occasião commellidos pelo coronel que,
reconhecendo e eSlando persuadido que as inte~
Martim, annuio á supplica, que pelo seu povo represen- ções do
forilo sempre executai' a real determl.tado fazia esta camara, e logo foi declarado pelo dilo go- nação do governo
mesmÕ' lUJgusto Senhor, e dar-Ilte a determIverno il persislencia do conseJheiro João Carlos, e a de- nada posse;
todavia, elle, o Sr. marechal, a recusava
posição do coronel i\lal'lim e brigadeiro Jordão.
tomar, e não queria encarregar-se do governo interino
(( A ordem, o socego, a subordinação, que reioárão no das armas; como já havia exposto no seu nill'cio do tlito
povo e tropa' durante todo esle tempo; as geraes, publi- dia 23 do corrente, pela notorià indisposição quo a tropa
ca~, e muito mais que ordinarias, demonstrações de de mostrava a isso, de onde poderia resultar funestas consecontentamento, fizerão ler a esta camara á u!lima cvi- quencias, para evitar as quaes acha elle ser 'mais intedencia da justiça dos passos que bavia dado, e conceber ressante, e alé necessario, que por ora se conserve o-godesde 109.0 mui bem fundadas esperanças de que V. A. vemo das ai'mas interinamente entregue ao Exm. governo
Real, instruido da verdade deste successo, annuiria aos provisorio, corno até aqui, encarregando o mesmo gorogos do benemerilo, e sempre leal povo e lropa desta ci- verno a um official do contenlo da tropa, que a comdade, aos quaes se une inseparavelmente esta cam ara, mande debaixo dãs vistas. e direcção do governo, no que
rogando a V. A. Real bumildemente inteira ap.provação a assenlo.u unanimemente.
quanto !le pralicou.
-,
(C Outrosilll,
tendo requerido o Sr. marechal ao Elm.
-(( Apezar (te que estão pacificos os animos, apezal' da governo lhe dê a licença para retirar-se ao Rio de Janeíro,
r10cílidape deste povo, acamara jutga do seu dever re- o governo, bem que não se ache aulo)'isado para isso,
presentar a V. A. Preal, que, para dar estabilidade ã sua com ludo conveio que não podia' impedir 9 regresso de
. ventul'a, para remover desconfianças, para cercea parti- S. Ex., visto que não se havia realizado a posse q.ue s. A•
<.los, e para havermos uma marcha conslitucional e de Real lhe mandou dar, c pelos ponderosos motIvoS que
-l}niilO com Portugal, visto estarem removidos os inconve- mais expo~ o mencionado Sr. marechal, o que protesta
nientes do.decreto de 29 de Setembro de :1821, que mail· fazer vêr a S. A. Realt-que o governo só deseja acertar
dava IOstallar os governos no Brasil, e contra O qual esla e cumprir suas det~rminações.
,
« E de ludo se mandou lavl'ar termo para ser presente
namara representou. como devia, haja por bem mandar
insla1lar o governo provincial do modo. prescripto ulli- aS. A. Real o promplo cumprimento que o governo dava
mamente pelas córtes.
•
. ás suas ordens, e o motivo por qae ellas não podem ser

"
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DAS CONSTlTUIÇOES
agora executadas, e se ordenou que ao mesmo Sr. mare·
chal se dê um traslado deste termo, assiguado por todo o
governo. Eu ~fauoel da Cunba de Azeredo Continuo
Souza Chichol'l'o, secretario do governo para o expediente
geral, o fez escrever.-Miguel José de Oliveiro Pinto,
prellittente inlerino.-Daniel Pedro )!úller, secretario
-Fr~ncisco Ignacio de Souza Queiroz.-Francisco de
'Paula e Oliveira.-Andr~ da Silva Gomes.-Antonio Maria QUartin.~JoSé Aroche de Toledo Rendoil.
" No- impedimento do secretario do expediente.-Jo é
Mathias Ferreira de Abreu. II
Senhor.-O senado da camara, povo e tropa da vil1a
de Coritiba, com o nlais profundo respeito e sentimenlos
ile amor, fidelidade e agradecimento, levão á augusla pre:>ença de V. A. Real os justos deveres de sua gratidão por
tão santa e heroica resolução de annuir ás supplicas das
provincias coIligadas, e fica r no Brasil, como solido marmore e nosso defensol' perpetuo.
« Ah, Senhor! uma tão justa deliberação para nossa
felicidade, umas medidas tüo prudenles, uma idéa tão solida e pl'eclara, onele, onde se encontraria se não fôra ·no
magestoso coração de 11m herDe, cujo ven turoso nome se
faz hoje conhecido pelo mais valoroso e idolatrado prin·
cipe do universo, que, na primavera de seus anno!', toma
a si os votos do B1'asi!'e jura sei' seu delensor perpetno.
Senhor, estas memorias desperlão os nossos sentimentos e dos povos, e inunda-o de lanto enlbusiasmo.
que todos em lOl'DO flrocurão o imperioso tbrono, protestando a V. A. Real por suas pessuas e seu sangue, de ajudarem a tecer o louro de gloria, que se prepara para o
mais amado e o melhor dos príncipes.
(I Duplicados agradeciffieutos
rendemos a V. A. Real
por dignar-se aceitar no feliz dia 3 de Junho preterilo,
ás instancias dos povos, para que se instal1asse a assembléa gerál e consLituinte das provincias nesla capital do
Rio da Janeiro, para nosso centro commum e segurança
publica. Novos impulsos de salisfação nos reanimão, e,
cercados com o mais alto prazer, rendemos as graças ao
Todo-Poderoso por ler conferido na augusta pessoa de
V. A. Real o ~eguro interpreLe do povo brasiliense, unica
esperança, unico remedio dos males que nos ameaçava.
« Nós l'alificamo.s ao mesmo Deos nossas preces para
que se digne prosperar os annos venturosos de V. A.
aeal, nosso defensO!' perpetuo deste vasto e riquissimo
reino do Brasil, e de el-rei constitucional o Sr. D. João VI,
seu augusto pai, e da Serenissima Princeza Real, e da
conservação e respeito á assembléà geral, e para que seja
sempre perduravel a união do Brasil com Portugal.
VilIa de 'Coritiba, em vereação de 3 de Ag'osto de
1822. Deos guarde a Vossa Alleza por muilos annos.
De V. A. Real os mais hnmildes e fieis subdilos.-fgnacio Lustosa de Andrade.-Joaquim dos Anjos Pereira,José Pinto Ribeiro Nunes.-Antonio José de Freitas Saldanha. -João Baptista Teixeira. "
• (l

(I

(I

Termo de verea11ça exll'aordinaria.
« Aos 7 dias do mez de Agosto de 1822 annos, nesta
villa de llú, cabeça de comarca e paço do conselho, onde
vierão o juiz prilsidente e olIh.:iaes da camara abaixo-assignados; e sendo abi, em acto de vereança, concorreu
a nobreza e PQvo, e as autoridades, e, na pre ença de
todos, pelo procurader eleito Francisco de Paula :J0uza e
Mel10 forão propostos varios objectos a bem do serviço
nacional e utilidade da patria, e enlrando em consulta
geral, por todos unanimemente foi accordado o seguinte:
(I 1.' Que, como a urgencia dos negocios insta já e já
a se darem provj{Jencias do momento, se desse ao procurador nomeado o poder necessario de ser o movei das
operações da villa, ficando desde já todas as autoridades
centralisadas no mesmo, para delle e por elle h,aver a
nccessarié). rapidez d(l. marcha publica.
« 2,0 Que, logo que estivessem reunidos nesla villa
dous procuradores, se instaUasse a jllnta, aggregandose:..lhe lemporariamente o supplente de cada villa para
já, até que estejão reunidos tres pl'oprietarios.

« 3.' Que a junta immediatamente organise e apresente
o plano de suas attribuições e de sua marcha, e que este
seja já observado intefInámente até a necessãria approvação do povo, depois da qual prestaráõ os nece5sarios
juramentos.
« 4. Que o povo confira poderes á junta para escolher
e ter um secretario com VOlo, qual melhor lhe pareceI'.
« 5.' Que se vejão cidadãos ricos, que emprestem dinheiro a juro.s ou por compras ele assucares, até que se
organise o plano de dinheiros publicps, a que se ebrigou
o cidadão Salvador Pereira tle Almeida, a quem se derão
muil-os louvores e vivas pelo seu zelo e patrioli mo, e ficou
clle mesmo thesoureiro.
II 6." Que esla acta se remella ás camaras das villa
l'olligadas para sua intelligenoia.
« E para de tudo cgnstar mandárão lavrar o presente
termo, em que lodos sê' assignill ão, e eu José Mendes
Ferraz, tscrivão da eamara, .que o escrevi (Assignou a
camara, nobreza e lJOvo). Está confurme ao seu original.
O escrivão da camara. -José. fendes Ferraz- »
0

« SenhOl'.-Com o rnJlis profundo respeito se dil'igtl
ao throno de V. A. Real o tenente-coronel commandanle
Pedro José de Britõ Caminha a dar parte dos acontecimentos, que têm tido lugar nesta "illa, em cbnsequencia
dos f'lCtoS de 23 de Maio, da capilal. e seguintes,
« Logo que se desenvolven da maneira a mais .energic.3
nesta villa o espirito da indignação e Cm'ia, con tra a facção da capital, e da mais decidida, inabalavel e entbusiastica fidelidade, obediencia e gratidão a V. A, Real,
procurei de minha parte manLer a ordem e tomar medidas para o que fosse mister a bem do serviço de Vossa
Alteza.
_
« Assim que constou nesta a vinda das marecbaes Aroche e Candido, á capital, e os factos que sobrevierão então, tomando esta camara suas medidas, eu pl'omptamente annui 'ao que ella lembrava, como possuido dos
m"e~mos sentimentos; até passei a officiar ao dito marechal Aroché que eu e Lodo o meu regimento estavamos
promptos a sacrificar a propria vida a bem da casa de
Vossa Alteza.
(I Logo depois,
querendo-se nesta um destacamento
para manter a ordem, e servil' de po-nto de reunião a futuras forças quando fossem necessarias, annui igualmente
com gosto, e apromptei-o, recusando semprc remeller á
capital o destacamento, não só por concordar com a camal'a, como temendo avultar a facção da capital, mas remettendo ao governo os officios da camara.
. « No dia 3 do corrente, emam, veio o sargento-mór
Francisco de Paula Macedo, éom ordeus do governo para
que eu, com o destacamento, immediela e impretel'ivtlmente. partissimos já á capital; mas eu, ligado pela responsabilidade, pelo socego publico, a V. A. Rea!, por
offieios úa camara e pelo meu de\er, respondi que'não
podia annuir áquelle prudente mando, não só pOl'qn'e
l'roduziria desordem e motim ne5ta, como principalmente porque em consequencia do real decreto de V.. ~A.
neal, de 25 de Junbo, ell me jnlgttva sem obrigacao de
obedecer-lhe, mórmente em o objecto que directalneÍlte
era contrario á causa de Vossa AHeza.
' ,
I;..
(I Accre cia,
Senhor, que aquella missão se di~ia,~i
nisLra e ter fins occultos, o que se cria; porque, séndo
aquelle major o deste regimento ha tantos anllos,'u,bnca
residio nesta, e só agora vinha a tal fim, e a tomar p'os~e
do commando, e tanto mais porque elle foi um d'o!\"m'lis
descarados bernadistas, e além disto execrado na qpiÍlj~o
publica.
.
. { ... .-:.'.
II O povo de:>ta, desesperad.o, reunindo-se jUnt9t~J!fIi
nha casa, respeilou-me e attendeu-me ; mas .logOJ qUJ\,,\'io
C! dito major longe deHa, começou a expPOba-lq.rp.fo'! pa
villa, entre _alaridos e grilos, sem, porém, o off~nfl.Jtrem,
e tcrminando~em gostosos vivas a "ossa Alteza.' [fi . . . I".
le Electrl'sado então no maior gráo o espirilo pllblico,
e requerido eu pela camara e povo, tenho dado Itodas as
providencias para a defesa e segurança de Vossa-A~têza,
esperando as positivas ordens de ,"os.a Alteza,põrl'~~,
.1
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repito, estou prompto e promplissimo a derramar o sangue e perder a propl'ia vida ..
« A' augusta pessoa de V. A. Real guarde Deos por
muitos annos, como nos é mister. Quartel de Itú, 11 de
Agosto de i822. De V. A. Real subdilo o mais obediente
e fiel.-Pedro José de Brito Caminha, tenente-coronel. Il
« Manda S A. Real o Priucipe Hegente, pela secretaria de Estado interina, communicar ao tenento·coronel
Pedro José de Brito CaminlJa, que lhe foi presente a sua
participação 'de 11 do corrente, na qual expressa, com o
maior enthusiasmo, seus patrioticos sentimento pela
união brasileira, amor e obediencia a S. A. [leal.
« Ha por bem o mesmo Senhor agradecer-lhe serviços
tão relevantes, de que nunca se esquecerã, esperando ao
mesmo tempo que continue a presta-los para o futuro; e
outrosim ordena que, emquanto 9 no\'o governo de toda
a provincia não estiver instaUado, se dirija em ludo que
fõr de serviço nacional direclamente-ã sua real pessoa,
aonde quer que estiver. Paro de Taubaté, 2i de Agosto
de i822. (Assignado)~Luiz de Saldanha da Gama.
« Estã conforme. -João de Carvalho Raposo. D
« Senhor.-No momento que espalhou-se nesta leal
villa.a desastrosa noticia de que os far.ciosos de S. Paulo,
saltando as barreiras da gratidão e do dever, commettê·
rão no dia 23 de Maio o mais abominavel dos allenlados,
desobedecendo aos sagrados decretos de Vossa Alteza, e
lancando fóra com ignomínia os Dlais illustres dos deputadós do governo, persuadi-me que àquella sedição fóra
a obra da tropa e populaça da cidade, e, portanto, continuei a prestar obed·iencia ao governo; mas quando, com
dôr de meu coração, cbeguei a conhecer que a tropa e
povo, seduzidos por mão occulta, rompêrão naquelle
abominavel excesso de loucura, então conjunctamente
com a camar-a desta villa ·tivemos a honra de participar lJ.
Vossa Alteza nossa submiSSãO, e a nenhoma pelo que tivemos na desorientação da capital, cujo proceder detestavamos.
({ Então tambem a briosa villa de Ilú promoveu os
meios de obstar o arbitrario ~roceder da capítal, não se
prestando a engrossar a força militar que ella exigia.
Daqui nasceu o boato que os daquella villa se propunl1ão
installar outro governo provisorio interino.
« Não pude accommodar-me a semelhante marcha, e
menos. que os I!abilantes de Itú, dislinGtos pelo seu .pa-triotismo e-probidade, houvessem de romar uma medIda,
cujas funestas consequencias irião pór a provincia em
nOva combustão; mas quando soube pelo padre José
. Francisco Aranha, enviado desta eamara e povo 'para
tratar com a de llú os prudentes meios de salvar a (Jroviucia dos horrores da anarchia, que os briosos ituanos,
longe de ambiciouar a autoridade do governo, só querem
tratar da causa do Brasil e de Vo~sa Alteza, formando
um centro geral de operações na comarca, até que le-galmenle entre em .exercicio o novo governo provincial,
que, por decreto Oe Vossa Alteza, eleger-se, sendo as
unicas attribuições llaqueUe dito centro tomar a seu cargo
a salvação da provincia, vigiar sobre a otlediencia e fidelidade devida a Vossa Alteza, e cooperar para consolidar'
orf:stabelecimellto do perdido socego e bem ser da capital, e reunir a provincia dividida em retalhos.
« A' vis'ta destas medidas, que me parecêrão tão prudentes e accommodadas ás necessidades presentes, con-voco com enthusiasmo o povo, e em asscmbléa gorai
desta villa, presidida pela camal'a no dia i5 desle mez,
declaramos nullrr e cassado o governo da capital, porque
assim entendemos o real decreto dp. 25 de Junho, protestando obedecer sómente nas sobre~tas attribuições ao
centro de operações da v-iIIa de Itú, composto de um PI'Ocurador de cada uma das vlllas unidas desta comarca, e
de que passo imlllediatamente a dar conta a Vossa Alteza
pelo lUesmo enviado da camara e povo Reginaldo Antonio
de !\Ioraes Soller, para approvar, como esperamos, nossa
coàducta, filha unicamente de nosso zelo e fidelidade, a
cuj'ts sabias providencias nos sujeitamos e pedimos desde
já perdão, se acaso o fervor de nosso zelo desagradou a

Vossa Alteza nesta marcha, que a necessidade de salvar
a provincia da mancha de rebellião nos fez parecer indispensavel.
« Deos guarde a Vossa Alteza, como hão mister seus
mais fieis vassallos. Vilia de S. Carlos, 18 de Agosto de
1822. Senhor, de V. A. Real o mais.obediente e fiel vaso
sallo.-João Francisco de Andrade, capitão-mór. li
« Manda S. A. Real o PI'incipe Regente, péla secretaria de Estado intel'Ína, accll ar ao c<tpilão·mór João Francisco de Andrade, a recepção do seu omcio de i8 de
Agosto de 1822, e depois de lhe agradecer a sua condnuta, filha de seu zelo e fidelidade, ordena que as medidas, que tomou a bem da união, fiquem de nenhum
etreito, por que existe agom nesta provincia o chefe do
poder executivo, a quem se deve dirigir, emquanto não
se instalIa a nova junta provisol'ia, á qual, uma vez organisada com legalid~de, deverá obedecer, como é de sua
rigorosa obrigação. Paço de S. Paulo, 26 de Agosto de
1822. (As~;jgoado;-Luiz de Saldanha da Gama.
« Está conforme. -João de Carvalho Raposo. II
o

DIFFERENÇA

CAllAGTERISTTCA ENTRE ~IARTIJI[ FRA~CISCO E

JosÉ BONIFACIO DE ANDR,~DA E SILVA

A nomeação de Martim Francisco Ribeiro de Andrade no dia 4 de Julho de i822 para o ministerio
da fazenda foi occasião de engrossar a opposição,
contl'a José Bonifacio.
.
, A unica razão que se articulava, então, contra semelhante nomeação, era da e'xistencia de 2 irmãos
no ministorio e ficar assim o paiz entregue ao predominio de uma familia. Q cat'acter:por extremo severo de Martim Francisco tambem conüibuio, com o
correr do tempo, para augmentar a 0.pposiÇão. José
Bonifacio, posto que, conserva1lse sempre no desenvolvimento de suas idéas um vigor pouco commum,
era na execução delIas benevolente com os homens
que elie tolerava, p.orque não os podia fazér melhores.
Condescendia.tambem, com o ,Principe Iodas as ~ez~s
que este querIa cousa que não olfenclesse os prlllClpios curdiaes da governação do paiz. Era iracivel
e flexivel' ao mesmo tempo, segundo as circumstancias.
.
Martim Francisco, pél0 contrario, não tinha consideração com ninguem j' traçava uma linha recta
que devia percorrer, -quebrando todos os obstaculos que encontrasse no caminho. até chegar ao
seu destino .. Nem com o Príncipe admittia sabir
desta regra, e não fàzia-Ihe a vontade na cousa mais
insignificante, uma vez que não estivesse na rigorosa condicção da lei,
.
Definidos os caracteres dos 2 irmãos, faci! é conceber que a presença de MaI'tim Francisco no mi:.
nisterio devia causar algu~na- mudança, no sentido
de maior autoridade, em todos os ramos da publica
administl'ação.
Mal'tim Francisco, sendo mais moço e cãsado
com uma sobrinha, filha de José Borrifacio, que elIe
muvaa ternamente, achou ainda mais por esta circumstancia, no' animo de José Bonifacio, fazendo
deste modo ainda mais'evidente que os caracteres
fortes são sempre dominadores. Por algum tempo
Martim Fraacisco influio directamente na docisão
de todos os negocios publicos.
!IARTnt FRANCISCO NO !lINISTERIO

Entrando Martim Francisco para o min!ste~io o
seu primeiro cuidacto foi restabelecer o credito do

"

DAS CONSTITUIÇÕES
thesouro publico, que estava perdido pel;) falta de
cumprimento de palavra nas suas transacçõ2s, e o
con.seguio per'fei ta.men"Le.
Teve pal'a isso á sua disposição o auxilio voluntario de todas as grandes casas de commercio da
capital do Rio de Janeiro.
Quel'endo expel'imentar a alturil a que tinha JU
chegado o creciito do thesouro, dirigio aos negociantes e capitalistas desta pl'aça a seguinte falla(*) : .
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e chegou para fazer face ás despezas extraorc1inarias da época.
O tbesou~o estava reJuzido aos rendimenLos da
provincia do Rio dc Janeil'o, porqne nenbuma outra do RI'asil, concorria'então para ella. Pelo contrario o tbesouro teve de soccorrer' a todas que precisavào de soccorro par'a a despeza contra o inimigo
commnnl. As rendas elo Rio de Janeiro bem administradas bastarão para tudo.
Martim Fr:lnr.isco Linha por maxima pagar com
exactidão e receher com pontualidade; com ninIC Senhol'es.-Quando um povo eslá resolvido a reassumir (lireitos que lhe usnrpárão ; a· conSí'l'I'ar e defen- guem condecendia. No dia do vencimento forçava
der preell1ineneias, dignidade e gozos que lhe contestão, os devedores rio estado a entl'm'cIU com os seus dee n quebl'.1r ferros, bem que dou.mdos, ('om que de novo hitos para o lhesouro publico.
o pretendem agrilllllar, deve, com lOclo o apuro e !lem
Na classe dos devedores entrava pela m:l.ior parte
perda de tempo, começar a 110vn éra chi sua vida polilicn a gente chamada grande do paiz. A esta gente el'a
por uma Icgislaç'lo prol~ria, que, tran,formandoo berço costume velho nunca se pedir pagamento do que
do seu Ilnscimenlo ou de sua adopção, de lerra da escra- devia.
vidãO em lerra da liberdade, que, e;;talJelecendo e flrMartim Francisco não exceptuou ninguem. Esta
mando a sun sone futura, lhe assigne lugar escolhido nos
annaes das nnções "em c.onslilnidas; e para oblê-Ia é severidade aliás proveitosa chamou sohre o minismisler que, a1,undante de recursos e alhanadas lodas as tro o odio de muita gente. 1artim FI'ancisco foi
difficuldades, que hajão lie estorva-lo ou empecê-Io na muiLo perseguidol' dos contl'auandisLas.
"ereda da gloria que vai a trilhar, cJle possa Llizer aos
Aholio os dizimos, e creou a mosa nas diversas
inimigos internos: ou rctirai-vos, ou eu vos punirei; aos
inimigos ('xlernos: não vos Lemo; lcnho força sufficicnle rondas com o lim de augmentar os rendimentos do
para repellir vossas nggressõcs, justiça demrtsiada parn EsLado.
ganhar amigos qne prolC'jão minha causa, e quando esLa
Desde 1808 os metaes preciosos tinhão escasseado
se decidn contra mim, qucro aotes sr.pullar-me debaixo na ci I'culação.
das minas de minha pai ria, do que viver escravo.
A moeda de cobl'e no ministel'io de Mal'tim Fl'anli Tal é, senlJOl'es, cm resulllo a siluação do Urasil j
sem ouviela, para a continuação e remale de seus traba- cisco adquorio azio sobre o papel do hanco, e já eslhos, eUe cnl'ece de alguns meios; porém estes serão tava com 25 0 1"; e estudando o ministro a causa,
abundantemente suppl'idos pelo:; energicos e heroicos sa- cm vista desta escassez do cobre, veio no conhecicrifleios oe seus habitantes, porque lodo o homem livre mento que um rico tahcrneil'o, conhecido por Alves
sabe que a ultima golla de seu .sangue, o ultimo sopro de Carvalho, e Outl'OS do commum accordo, retide sua vitalidade inda perLence á palria
ra vão da circulação a moeda de cobre pam subir o
. li Seguro desLn verdade, o joven heroe da nossa esco,.,.
lha, o perpeLuo defensor dn nossa liberdade, o grande e azio.comaescassez -delia.
incümparavel Pl'illeipe que nos rege, vendo o Rrttsil em
Mandou dar busca nas casas indicadas e enconalgum perigo, e a assembleia constiLuinte e legislativ'a trar_do nenas muitas caixas do assucar choias de
ainda não inslallada, pel'suadio-se que pelo menos ngol'a moedas de cobre. mandou fazer troco dellas ao
só a elle devia compelir o direito e a gloria ele salva-lo,
e parn esle fim julgou indispensavel abrir um empres- publico, por bilhetos do banco seni agio algum, pelos
timo de quall'ocenlo~ conlos (400:000Sl de réis, dehaixo agenLes do governo.
das cnndições que lenho a honra de dpresenlar·vos.
A mesma quanLia qne se achava. em cobl'e era enCOOl enddos da ncces~idarte, justiça e legn1idade, que tregue cm papel a seus donos,
abonflO esle prucedimento, c comhinando vossas possiA medida foi geralmenle approvnna, porque, em
bilidades com o vosso pntriolismo, declarai, senhorcs,
Lae 10 publico olha mais pnl'a os fins, que para
casos
livremente o que podeis emprestar. aio de Janeiro, 3 de
_
Agoslo de 1.8:12. -;\Iarlim Francisco Ribeiro de All- os meios.
Foi um despotismo salutar que as circumstancias
drada. I)
do tempo sanccionál'ilo como legal. Isto prova que
Sem a monol' repugnancia da p/'aça imll1ediala- as cousas são boas ou más, nào por si mesmas, mas
mente conseguio o empr'estimo da quantia pedida segundo os tempos em que são feitas ou applicadas.
com o jul'o ele 5 0 1"; e ao sahi!' do ministerio deixou Dependem dos homens.
E no entanto em 1867: no minislerio Zacarias,
esta quantia quasi inlacta no LhosOUl'O publico.
Nas reparlições fi~cnes bavin muila relaxação. aconLeceu a mesma escassez da moeda de cobre, a
Martim Fr,Hlflisco as reforlllou sem demittir nin- ponto de não haver trocos para as cousas mais inguem. Fez ele homens relaxudos homens homados significantes da vida domestica, havendo por isso
c bons empregados; porém Ludo isto cll~ conseguia diversas desordens enLre o 1?ovo ; e o ministro da
pelo medo flue delle havia; pOl'que todos estuvão fazenda, em \'ez de acudil' ao mal, mandando
cel'Los, qu ' o que fosse apanhado cm alguma ve- emitLÍl' vales do thesouro de 40 e iDO 1'5. , até a
lhacada seria um homem pel'dido para sempre. Os substituição da mooda de cobl'e, pel'miLtio, pela sua
mais cOl'l'igirão-sc e Sf't'vil'ilo bem j porque o temor indifferença, que os taberneiros, quitandeiros, fregeos continha, mas pOl' isso JUesmo minarão urda- moscas e alé as mulheres perdidas(!) emitlLsem Yales de suas casas, como moeda corrente e legal, na
mente contra a replllaçii.o do ministro.
capiLal do 1mperio (*) ! I !
Com a nova administração, e as medidas adquada , que elte adopl(), a recolta Llo estado cresceu,
n Um" curioso, na praça do mercado, fez um qundro
com 150 carlões dos circulanles, e com o numero das
casas donde e.rão emitlid·os.
("J Aulorisado pelo decreLo de 30 dc Julho de 1822.
\p47
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TO~I:iO-SE

PROVIDENCIAS SOBRE ti mPRE~SA j E SÃO PUB:I- Deos que quem dissesse portuguez dissera brasileiro.
CADAS AS INSTRUCÇÕES Q E DEVE}I RECUL.IR AS ELEIÇOES Firmeza, coustancia e intrepidez na grande obra começada,
,
PARA DEPUTADOS Á CONSTITUINTE.
Contai com o vosso derensor perpetuo, que ha de em
desempenho da sua palavra, honra c amor do Brasil, dar
sna vida para que o Brasil nunca mais tome a ser l1elll
o Principe Regente, desejando dar liherdade ao acolonia,
nem escravo, e neI1e existia um systema liberal,
_pensanH'nto do escriptor, po~é1l1 sen~ o: desm01nd~s
dilado
pela
que tauto caracterisa a nossa
que ol'dinariarnente acarrelao as palxoe~. det~rml amavel pall·ia.prLldencia,
Viva el-rei constitucional o Sr. D. João VI!
nou' que os escriptos que atacassem a YIda prJv~da Viva a assemblén geral brasiliense e viva a união lusodos cidadãos e conspirassem COll~ra a ordeo: socIal, brasileira.-Principe Regente. II
fossem responsabilisados. Bem. como !lo dia t~ de
Julho Sua Alteza Real fez publIcar as lI1strucçoes a
Out/·o decreto attemndo o ~lniro1'1l1e do~ empregados
ue se refere o decreto de 5 de J unho do l1;esmo
tlipl omaUcns.
inno de 1.822, que manda c?n vocal' a i.l~semble<~ g~
ral constituinte para o rf:lllO do Bra~ll; que .forao
lIaveudo, por dC'creto de 20 de Setembro do anno
recebidas com vivo agrado pelos amigos da mde- que corre, estabelecido o oovo uniforme dos criados da
pendenciLl do Brasil.
minha imperial casa, e devendo, por identidade de l'azõr.s, merecer a Illesma alLC'raçãu o uniforme llos empregados r1iplomaticos, h-ei por bem que, d'ora em dianle, os
Decl'eto modificando o figlll'i/lo da libl'é dos criados da empregados diplomaLicos, que se acharem em serviço do
casa imperial do Bl'asil.
rmperio, em lugar de farda azul, possão usar de fardasverdes, direitas, da fôrma re~ulada no cila-tlo decreLo de
20 de Setembro, con erl'ando, porém, o bordndl} do pa« Sendo, além de dispendiosos, jmpr~prios pa:a o drão antigo.
clima do Brasil os uniformes de meus cnud.os, hei ~?r
« José Bonifacio de Andrada e Silva, do meu conselho
bem qtre, da data desle meu I eal decreto em, dIanle, ~eJao
os referidús uniformes regu!~dos da maneira segl~tn.le: de Estado, minislro e secretario de.E tado dos negocios
as fardas peqnenas se comporao de casaca verde, dll'elta, do Imperio e estrangeiros, assim o tenha enle.ndido e
"mas não de corLe ; canhões e gola com_ horda.dura do pa- fa<:a execuLar. Palacio do nio de Janeiro, fi de Dezembro
drão :lI1Ligo das fardas peq~leIlas j .calçao, meIaS e co\l~le de 1822, Ioda indcpendenria c do Imprrio. (Com a rubrica dlt S. M. Imperial) -,José Eonifacio de Andrada e
branco; chapéo sem gala~, preSilha de ouro e espad~m Silva.
li
ao lado. com bolúrié de Cll1to : as farda ~randes lerao
igual feitio e bordadura. úo me~mo padrao; porém as
PROVIDENCIAS QUE SE TOM.í.RÃo.; E MANIFESTO AOS
nove casas dos bOLões da frenLe semo bordadas na mesma
igualdade das dos canhões, além ~e outras nove ca 'as
BRASILEIROS
que lhes correspondão em symetna na mesma frenle,
assim como uma pequella nôr no fechar das abas, e o
Com daLa do 1. 0 de Agosto fez publicar o Principe
chap~o sem galão e plumas brancas.
um decretu providencial e um manifesto dirigido
« Os meus criados de galão de ouro não terao mais de ao povo hrasileiro, no qual historia os aconteciuma farda, da Dlesma côr e feHio, d~ canh~es e gola de mentos politicos e jusLifica a nobre resolução que o
suas respe ivas fardas pequellas; calçao, m.elas_c collele
hranr.o; espadim, e chapéo sem plumas nem g~lao, o. que Brasil tomam de resistir ás cavilosas preLenções do
tudo se acha designado no figul'luo, que se fa!'a publIco a congl'esso de Lisboa, para o reduzir de novo ao eseste respeito, podendo igualmente ser admtLIdo o uso de tado colonial.
Este importante documento foi redigido pelo pabolas e de calças brancas.
« José Bonifacio de Andrada e Silva, do meu conselho dre Januario da Cunha Barbosa e por Joaquim
de Estado e do conselho de S. !\'I. el-rei o S~. D. JOil~ vr, G~nçalves Ledo. A linguagem pouco omcial, mas
miniSlro e secretario de Estado dos negoclOs do reln~ e bl'llh:mtemente empreg01cla, explica a época e as
estrangeiros, e que serve o cargo de meu mordomo-mor, paixões do tempo.
o tenha assim enLendido e faça executar. Paço, em 20 de
Fez muito etreito, Lanto na capital como nas proSetembro de 1822. (Com a l'ubrica de S. A. o Principe vincias. Mas, inrelizmente, nem sempre roi traduRegente)-José Bonifacio de Andrada e Silva. "
zido como a expressão genuina dos pritJ.cipios monarchicos que elte devia representar e que convinha
o PRINCIPE REGENTE AOS BRASILEIROS
ao Brasil.
-PQl' este lado, involunlariamen te, pertu rbou mais
PI'oclamação.
do que conciliou os animoso Fortilicou o enthusiasmo e cnfra{Jueceu as convicçües(*).
l( Brasileiros e amigos !-A nossa palria está ameaç.ada
POl' facções j preparão-se ao 1011ge ferr~s para lhe serem
./Ilanifesto do Principe Regente aos povos do Brasil.
suas mãos agrilhoadas, e no tempe da IIberd a~e.! ! ! (Que
desgraça 1) E n? meio desles apparalos. propnos d~s fra« E,Lá acabado o tempo de enganar os homens. Os
cos e dos facclOsos fazem-se Il1troduZlr no seu seIO ho- governos que ainda querem fundar o seu poder sobre a
mens, que a esLão atraiçoand.o todos os dias e a todas as preLendida ignorancia dos povos, ou sobre antigos erros
horas, apezar de, pela sua lmposLur~, pa;eeer~m adhe- e abusos, têm de ver o collosso da sua grandeza tombar
rentes á causa da liberdade do Brasil e a sua Illdepen- da fragil base sobre que se erguêrão outr'ora, Foi por
dencia; moderada pela união nacional, que tão cordial- assim o não pensarem que as côrles de Lisboa forçárão
mente desejamos.
as provincias do s~1 do Brasil a sacudir o j~.go que lhe
« Conhecei os terriveis monslros, q11e por todas as preparfto; foi por assIm pensar que eu agora Ja veJo reuprovincias eslão semeados. O Brasil o sabe e lhes perdoa. e conhecei-os, não para os temer, mas os vigiar.
Aconselhai aos que este systema não seguem que se retirem porque o Brasil-não abraça senflo a 1l0lWa, unico
n EsLe manife to foi aI revida e grosseirameLe paroalvo ~ que atira e unico distinctivo que distingue os seus diado na Babia, e mesmo aqui, por insolenLes parLidarios
1illIos. Quem diz hrasileiro, diz portuguez, e prouvera a da causa porLugueza.
(f
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'Oido lodo o BI'asil em torno de mim, requerendo·mc a das suas provincias e os furores da oemocracia ? Que luta
defesa de seus direitos, (; a mantença da StW liberdade e porfiosa entre os partidos encarniçados, entre mil succesindependencia. Cumpre, portanlo, ó brasileiros, que eu sivas e encontradas facçõe:J ? A quem ficarião pertencendo
diga a verdade: ouvi-me, pois.
o ouro e os diamantes das nossas inesgotaveis minas,
. (( O congrcsso dc Lisboa, arrogando-se o direito tyran- e5tes rios caudalosos, que fazem 11 força dos Estados, esla
lllCO de impôr ao Brasil um artigo de nova crença, fir- fertilidade prodigiosa, fonte inexhaurivc! de riqueza e de
mado em um juranlcnto parcial e promissorio, e que de prosperidade? Qucro accalmaria tantos partidos dissinenhum modo podia cnvolver a approvação da propria dentes? Quem civilisaria a nossa povoação disseminada e
ruína, o compellio a cxaminar aquelles pretendidos tilu- partida por tantos rios, quc são marcs? Quem iria procuJ~s, e a conlJecer a injustiça dc tão desassisadas preten- nu' os nossos indio /lO centro de suas maltas impei;letraçues. Este exame, que a fllZlio insultada <lconselhava e I'eis, alravez de montanhas allissimas e inaccessiveis?
(( Oe certo, brasileiros, lacerava-se o Brasil; esta
req.ueria, fez con~eccr aos brasileiros que Portugal, eestrull1do todas as formas estabelecidas mudando todas as grande peça da henefica natureza, que faz a inveja e a
antigas e respeitaveis instituições da n;onarchia, correndo admiração das nações do mundo. e as vistas beLUt'azeJas
a es~onja de ludibrioso esquecimento prr todas as Euas da Providcncia se destruirião, ou, pelo menos se I'etal'darelaçoes, e reconslituindo-se novamente, não pudia com- vão por longos annos.
pulsa-los a aceitaI' um systema deslionroso e aviltadol',
l( Eu fora responsavel por lodos estes males, pclo san~em ,allentar contra aquelles mesmos principios em que gue que ia deITamar·~e e pelas victimas, que, infalIil'el·
lundara a sua revolução e o direito de mudar as suas mcnte, sel'ião sacrificadas ;ís paixões e aos interesses
inslitui~ües puliticas, sem deslruir cstas hasc , que esta- pal'liculare, Resulvi·me, portanto. Tomei o partido que
belecêrao sens novos dircitos nos dircilos inalienarcis os povos desejavão, e mandei convocar a assembléa do
dos povos, sem alropelar a marcha da razào e da jusliça Bra ii, afim tle cimentar a independencia politica desle
que del'ivão suas leis da mesma ualurpza das cousas, ~ reino, scm romper comtudo os rinculos da fraternidade
nunca dos capri<:hos particulares dos homens.
porlugueza, barll1on:.sando-se com decoro e jusliça LOdo o
(( Então as provincias Illeridiou~('s do Brasil, colligan- reino unido de Portugal, Brasil e Algarve, e consenan·
do-se entre SI, e tomando a allllude magestosa de um do-sc debaixo do mesmo chefe duas familias, separadas
pom que reconhece entre os seus direitos os da Iiber- por immensos lIlarm', que só podem viver reunidas pelos
dade e da propria felicidade, laoçárão os olhos sobre vinculo:J da iguáldade de dircitos e recipl'oCOS interesses.
mim, o filho de seu rei e seu amigo, que, encarando no
(( Brasileiros! Para VÓ3 não é preciso recordar toQ.os os
s~u verdadeiro ponto de vista esta tão rica e grande por- males ague estaveis sujeitos, e que vos impellirão á reÇúo do nosso globo; quc, conhecendo os talentos dos presentaçao, quc me fez a camara c povo desla cidade no
seus habitantes e os recursos immensos do seu solo, via dia 28 de ~[aio, que D1otirou o meu real decreto de 3 de
oom dôr a marcha desorientada e tyrannica dos que tão Julho do conente aono i mas o respeito qne devemos ao
falsa e pl'cmaluramentc lJaviãu tomado os nomes de pais genero humano, exige que demos as razões da vo sa jusda patria, saltando de representantes do povo de Portu- liça e do mcu comportamento.
.
gal a sobcranos de Ioda a ,'asta Inonarcllia portugueza.
(l A historia dos
feitos do congresso de Lisboa a resu Julguei enlão indigno de mim, e do grande rci de-. peito do Brasil é uma historia de enfiadas de inju5~iças e
quem sou filho e delegado, o desprezar os votos de sub- sem razões ; seus fins crão paralysar a prosperidade do
dilos tão fieis, que, suppondo talvez-desejos e propen- Brasil, consumir toda a ua vitalidade, e reduzi-lo a lal
sues republicanas-rlesjlrezãrão exemplo fascinantes de inacção e fraqueza, que tornasse infallível a sua mina e
alguns pOI'OS vizinhos, e depositárão em mim todas as escravidão, Para que o mundo se conven<;a do que digo,
suas espcrancas, l>alvaudo desse modo a realeza Deste. entremos na simples exposição dos seguintes factos:
grande con~inentc americano, e os reconhecidos dircitos
(( Legislou o congresso de Lisboa sohre o Brasil, sem
da augosla casa de Bragança.
esperar pelos seus representantes, postergando assim a
c( Accedi a seus generusos e sinceros 'Olos, e conser· soberania da maioriúade da nação.
veí-me !lO Brasil, dal1llo parle desta minha firme resotu(( Negou-lhe uma delegação do poder executivo, de
ção ao nus o bom rei, persuadido que este passo devêra que lan lo precisa "a para desenvoi\-er todas as forças da
ser pal'U as côrtes dc Lisboa Othcrmomelro das disposi- sna -virilidade, visla a grande distancia quc o separa de
çõcs do Brasil, da sua bem, entida dignidade e da nova POl'lugal, deixando-o ; ssim sem lei apropl iadas ao seu
elevoção de seüs senlimenlos, e que os faria parar na car- clima e circumstancias locaes, sem pl'Ol1Jptos)'ecursos ás
reira começada e entroir no trilho da justiça de que sc suas necessidades.
linha desviauo.
(( H~cusou-lhe um centro de união e de força para o
(( Assim ma1ll1ava a razão; mas as vistas vertiginosas dehilitar, incitando préviamenle as suas provincias a desdo egoismo conlinuárão a suITocar os seus br"dos e pre- pegarem-se daquelle, que já dentro de si tinhào felizceitos, e a di cOl'dia ii puntou-lhes uovas tramas; subirão mente.
então de ponto, como cra de esperar, o resenlimento e á
(( Decretou-lhe gOl'ernos sem estabilidade e sem nexo,
indignaçãu das provincias colligadas; e, como por uma com tres cenlros de a!:tividade difTerenle, insubordinae:pecie de magica, em um momento todas as suas idéas dos, rivaes e contraditorios, destruindo assim a sua cae sentimentos convergirão em um só ponto, e para um tcgoria de reino, al!uindo a sim as ba es da sua fulura
~ó fim.
grandeza e pro peridade, e só deixando-lhe todos os ele(( Sem o estrepido das armas, sem as vozel'Ías da anar- mentos da desordem e da anarchia.
clJia, requerêrão-me ('.llas, como ao garante da sua pre(( Excluio de facto os brasilciros de tudos os empregos
ciosa lil1erdado e honra nacional, a prolllpta inslallação honorificos, e encheu vossas cidades de bayonetas eurod'c uma a sembléa gel'al conslituinte e legislativa no Bra- péas, commandadas por chefes forasleiros, crueis e imsi\. DesejAm eu poder alongar este mumen lo para "êr so moraes.
o desvancio das côrtes de Lisboa ccdia ás '·07.11S da razão
(( Recebeu com enthusiasUlo e prodigalisou louvores a
e da justiça, e a seus proprios inlcrcsses; mas a ordem todos esses monslros que abrirão chagas dolorosas aos
por ellas suggerida c lransLllillida aos consules pot'lugue- vossos corações, ou promettêrão não cessar de as abrir.
zes, de proliibir os despachos de petrechos e munições
(( Lançou mãos roubadoras aos recurs.os applicados ao
para o l.lrasil, era UUl signill de guerra e um comeco real banco do Brasil, ~obrecarlegado de- uma divida enorme,
de hoslilidades.
•
nacional, de que nunca se occupou o congresso quando o
(( Exigia, pois, este rcino, que já me linha declarado cr~dito de~le, bauco estava ~nlaça?O com o credito puseu dcfensor pcrpetno que eu proves c do modo mais bhco do Blasll e com a sua plOspendade.
energico e promplo á sua segul'Unça, honra e prosperi(( Negociava com a nações estranhas a alienação de
dade. Se eu_ fraqueasse nu minha resolução atraiçoava por porções do vosso terrilorio para vos enfraquecer e cscranm tado mmnas sugradas prome5sas: e, por outro, quclli visar.
poderia sobres lar os males da anarchia, a desmembração
(( Desarmara vossas fortalezas, despia vossos arsenaes,
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deixava indefesos vossos porlos, clJamaudo aos de Portu- lima e justa da nação; nunca mais verá tolhido a todo o
gai toda a vossa marinha; esgotava vossos thcsouros com instante o seu vôo magestoso.
salJues repelidos para despezas tle tropas, que vinhão
(I Firmes
no principio in,'aridvei de não sanccionar
sem pedimento vosso para vcl'lerem o vosso sangue, e' abnsos, donde a I;ada passo germinão novos ai/usos, vo>,;os
destruir-vos ao rncsruo lempo que vos prohibia a intro- represcntantes, espalharáõ a luz, e nova ordem no caho~
ducção de armas e munições estrangeiras, com que po- tenebroso da fazenda publica, da admillislração econüdesseis armar vossos braços vingadores e sustcntar a mica, e das Icis civis e criminiles. Terão o valol' de crêl'
vossa liherdade.
quc idéas uteis c neccssarias ao bem lia. nossa cspecie não
li Apresentou um projcclo de rclações commerciaes,
sf10 deslinadas sómente pura ornar paginas de livros, e
que, soh falsas apparencias dc chimcrica reciprocidadc e quc a pcrfer.libilidade, roncedida ao homem pelo Ente
igualcl'ade, mOllopolisava vossas riqueza" fcchava vossos CreadOl' e Supremo, deve não achar tropeço, e concorrer
porlos aos estrangeiros, e assim dl'slruia a \'ossa agri- pam a ordem social e felicidade das nacoes,
cultura e industria, e reduzia u~ habitanles do Brasil ouli Dar-\'o~-hão um col1igo de leis adequadas á naturew
tra vez ao estado de pupiilos e colonos,
das vossas cirr.ulllslanciaS \ocaes. da vo ~a povoação, in" TralOu desde o priucipio, e lrala ainda com indigno taresses e rclal;ões, cuja ixer.u<:ão sel'ú coufiada a juizes
aviltamenlo e desprezo, os I'epresenlantes do Brasil integros, flue vos (l,rlmiuistrem jusliça gróltuila, e fação
quaudo lêm a coragem de punir pelos seus direitos, e até desapparecer todas as trapa<:as do vosso foro, fundadas
(quem ousará dizê-lo 1) \'os ameaça com Ilberlar a escra- em anligas leis obscuras, ineptas, complicadas e conlravalura, e armill' seus braços cOlllra seus proprios e- dilorias, Eiles \'OS dariw um cod,igo penal, ditado pela
nhorcs.
razão
humallidade, em vez dessas l('is sanguinosa e
li Para acahar, finr,]mente, esta longa nalTàção de hor- absnrdas" de que alé agorn fostes victinl'ls ementas.
"Tel'elS um systema de impostos quc respeile os S:1Ororosas injustiças, qUilndo pela primeira vez ouvio aquelle
congresso aS expressões da vossa justa indignação, do- res da agl'Ícullma. os trabalhos da induslria, os perigos
bron de eseameo, ó iJrasileiros, querendo desculpar seus da navegação e a IilJerclad do ~omlllercio j Ulll systeIDa
allentados com a vossa propria vontade e confiança.
claro e harmonioso que facilite o emprego e circulação
" A delegação do poder executivo, que o congre;;so dos cabedaes, e alranque as cem chaves mysteriosas que
regeitára por ênti-conslilucional, agora já uma commis- fechavüo o escuro labYlinlho das fillanças, que não dei,.
são do seiu deste congresso no-Ia offerece, e com libera- xava ao cidadiío lobrigar o rasto do emprego que se dava
lidade, que, em vez de um centro do mesmo poder, de ,is rendas da nacão.
que só precisaveis, vos que)~m conc.eder dous e mais.
li Valentes sóldados! Tambel1l' \ÓS tereis um codigo
Que generllsidade inaudita! ~Ias qucm não rê que isto só mi!itar, lJue, formando um excrcito de cidadãos diseiplitem por fim destruir a vossa força e integridade, armar nados, reuna o valor que defende il patria e as virtudes
provincias contra provincias P- irmãos contra irmãos?
civicas que a prolegem e segurão.
li Acordemos, pois, generosos lJabitantoo des1e "aslo
li cultores das letras e sciencias quasi s;empre abonec poderoso Imperio; está dado o grande passo da vossa cidos, ou desprezados pelo despotismo, agora tereis a esindependenr,ia e felicidade, !la talltos tempos preconisados Irada aberta e desempeçada para adquirirdes gloria,
pelos grancles polilicos. da Europa, Jil sois um povo sobe- bonra, virtnde e merecimento; vós vireis juntos ornar o
rl1no j jà entrastes na grallde sociedade das nações inde- sancluario da p<llria, sem que a intriga vos feche as avependentes a que Linheis todo e direito.
nidas do lhrono, que só estavão aberlas ii bypocrisia e á
impostura.
« A honra e dignidade nacional, os desejos de ser \'enCidadãos de todas as classes, moeidacle brasileira l
turosos, a voz da mesma natureza, mandão que as colo- Vós tereis um codigo de instrucção publica nacional, que
nias deixem de ser cólon ias quando chegão ú sua virili- fará germinal' e vegetal' viçosamente os talentos deste
dade, e, ainda que tratados como colonias, não o creis clima alJençoaclo e collocará a nossa constituição debaixo
realmenle, e até por fim ereis um reino. Demais, o mesmo da salvaguarda das gerações futura-, transmitlindo a toda
direito que leve Portugal para destl'llir as suas inslitui- a nação uma educaçflo liberal que COlllmunique aos se,us
ções antigas e constituir-se, com mais razilO o tendes vós, membros a instrucção necessal'la para promoverem a leque habitais um vaslo e grandioso paiz, com uma povoa- licidade do gl'ande todo brasileil'o.
ção (bem que clissel linada) já maior que a de Porlugal, e
« Encarai, habilantes do Drasil, encarai a persper:tiva
que irá crescendo com a rapidez com que cahem pelo es- de gloria e de grandeza que se vos anlollla ; não vos aspaço os corpos graves.
suslem os alrazos da vossa situação actual; o !luxo da
« Se Portugal vos neg,lr esse direito, renuncie e!le civilisação começa a coITeI' j,\ impetuoso desde os dese~
lllesmo ao direilo que póde all~gar para ser reconhecida tos da California alé ao estl eito de Milgalhães. ConslltUla sua nova constiluição pelas nações estrangeiras, as cão e liberdade legfll são fonles illesgotaveis de prodigios,
quaes enlão poderião allegRr mOlivos justos para se inll'o- ê ser~o a p{Jnte por onde o bem da velha e convulsa Eumetlerem nos seus negocios domeslicos. e para violarem ropa pa.sará ao nosso conlinenle.
os alll'ibulos da soberania e independellcia das nações.
II Não lemai!'- nações estrangeiras: a ElII'opa, que reli Que vos resta, pois, brasileiros? nesta-vos reunir- conheceu a indl'pendencia dos Estados-~nidos da Amevos lodos ern interesses, em amor, em esperança; fazer ,I rica, e que ficou neutral na luta das colonIas hespanhoJas,
entrar a augusta assembléa do Brasil no exercicio das suas não pótle deixar de reconhecer a do BraSIl, que .coO)
fllncções, para que, manealldo (l leme da razão e pl'Uden- tuota justiça, e laIlIOS,I?eios e re<:.ursos procura tambem
cia, haja de evitar' os escolhos, que, nos mares das revo- enlrar na grande famllla das naçoes: Nós nunca nos eoluções, apre;;enlão desgra,,&adamellle França, Hespanha volveremos nos sens negoclos particulares; ma,s ~lIas
e mesmo Portugal; para que marque, com mão segura e tambem não rlUel'erão pertul ,ar a paz e commerclO lIvre
sabi , a parlilha dos poderes, e firme o codigo da vossa que lhrs orrerecemos, garautldos por um governo reprelegislação na sã pIJilosophia e o applique 6s vossas cir- sentalivo que vamos estabelecer.
,ll Não se ouça, pois, enlre vós outro grito que nã~ seja
cumstancias peculiares.
« Não o duvideis, brasil~iros ; vossos representantes, -nniiío. Do Amazonas ao PraIa não retumbe outro ecco,
occupados, não de vencei' renitencias, mas de marcar di- qne não seja-independencia. Formem todas as nossas
rei tos, sllstentaníõ os vossos, calcados aos pés e desco- provincias o feixe lD)'slcrioso que nenh,uma força póde
nhecidos ba tres seculos; consagl'úrão os verdadeiros qnebrar, Desappareção de uma vez antigas preoccupaprincipios da monarchia reprcsentativa brasileira; de- ções, sub tiluindo o am~r do bem. g~ra,1 ao (~e 9ual quel'
clariÍrão rei desle beIlo paiz o Sr. D, João VI, meu au- provincia ou de qualquer Cidade. Deixai, ~ bJ'asllelros"que
gusto pai, de cujo amor estais allamente possuidos; 1;01'- escuros blasphemadores soltem ,c~nl~'a vos, cont,ra mim e
tál'ão todas as cabeças ii hydra da anarchia e do despo- conlra u nosso Iibel'ill systerm IIJJUl'lilS, l;alumlJlas e. baltismo; impôráõ a todos os empregados e funccional'ios dões; lembrai-vos que se e\lrs 'os louvassem o TIrasll espublicos a necessal'ia responsabilidade, e a v'Jntade legi- tava perdido. Dcixai que lligão que allenlamos contm
(f
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Porlugal, conlra a mãi palria, contra os nossos bemfeilores; nós, salvaDdo os nossos direitos, punindo pela nossa
justiça, e consolidando a nossa IilJerrlade, queremos salvar
a Portugal lle uma nova classe de 1~'Tannos.
li Deixai que clamem
que nos rebrHamos cO,nt~a o
nosso rei. Elle sabe que o amamos, como a um rei CIdadão, e queremos salva-lo do aJTronloso estado de captiveiro a que o reduzirão, anancando a ma cara da hypocrisia a demagogos iDfames, e marcando com vcrdadeiro
liberalismo os jnstos limites dos poderes politicos. Dl:'ixai
que vozêem, qUtrendo persuadil' <:o lDuncl0 que quebramos lodos os laços de união com os nossos irmãos da
Europa.
li Não, nós queremos firma-ln em bases solidas, sem a
iufluencia de um partido, que vilmenle desprezoll nossos
direitos, e que 1II0slrando ,se á cara descoberta l)'I'anno
e dominador em tantos faclos, que já se não podem esconder, com deshollra e prejuizo nosso; enfraquece e
destroo inemediavelmenle aqueHa força moral, lão ne·
cessaria em um congresso, e que loda se apoia Da opinião
publica e na justiça. ~
.
li Illl1slres 1Jahianos, porção generos? e malfadada do
Brasil a cujo solo se lêm agaiTado mais essas famintas e
empe~laclas harpias, quanlo me punge o vosso destino!
Qnanlo o não poder a mais lempo ir enxugar a~ vossas
la""rimas e abrandar a 'liJssa desespel'aç:lO ! Ball1,anos, o
brio é a vossa divisa; expeIli do vosso seio esses monslros
que se. sustenlão do vosso sangu~; I~ilo ~5 temais; vossa
paciencla Juz a sua força. El1es Ja DUO suo pOI'ln&UCZes ;
expelli-os, c vinde rennir-vos a n6s, qn~ vos abnOlos os
bmt;os.
li Valenles mineiros,
intrcpiJos pernal1lLncanos, defensores da liberdade brasilica, voai cm soccorro dos
vossos vizinhos irmãos; ó a causa do Bmsil que se
defende na primogenila de Cabral. Exlingui esse ~ive~ro
de fardados lobos, qne ainda suslenlão os sangull1al'los
caprichos do partido faccioso. Recordai,vos, pernambucanos, das fogueiras do Bonito e das scenas do ReCife.
poupai, porém, e amai C?~O irmãos a, tO,dos os por~~
guezes pacificos, que I'espeltao nossos dU'eIlos e deseJao
a Dossa e sua verdadeira felicidade.
(( Habitantes do Ceará, do Maranhão, do riquíssimo
Pará, vós lodos das beHas e amenas províncias do norte,
vinde examr e assignar o acto da nossa emancipação p~ra
figurarmos (Ó tempo) dircctament1l Da grande associação
politica.
li Brasileiros em geral! Amigo',
reUDamo-nos. Srlll
vosso compatriota, sou vosso defensor; encaremos, cõmo
unico premio de nossos suores, a honra, a gloria c prosperidade do Brasil. Marchando por esla estrada, vêr-meheis sempre á vossa frenle e no lugar do maior perigo.
A minha felicidade ,convenceicvos) existe na vossa felicidade; é minha gloria reger um povo brioso·c livre.
Dai-me o exemplo das vossa:; I'il'llldes e da "OS iL união,
Serei digna de vós. Pólacio 'do lIio de J.anei 'o, 1" de
Agoslo de 1822.-Principe Regente. »

3ij

Manifesto do Prillcipe Regente do Brasil aOs gOl:ernos t
naçúes amigas.

« Desejal dI) eu, e os puvo- que me reconhecem como .cu
Principe Regente, con,;ervar as relações poliLicas e commerciae
com os governlJs e naçõ<Js amigas deste reino e continuar a rn
recer-Ihes a approvação e e,timação de que se faz credol o
caracter brasih~Il\J, cumpre-me expOr-lbes .uccinta, mas verdadeiramente. ii serie dos factos e 1l10tlVOS que nle lell1l,brigado a aonuir á voutado g<.:ral du Brasil. que proclama á fdC~
do universo a sua intl'ependenciil politica, e qner, como reino
irmão, e conll) IwÇão grande e pudemsa; CJl1;;Crvar ille os o
firmes seus illlprcsereptlveib direitos, contra os quaes Portugal
sempre atteotuu, e agora mais qUI: nunca, depoi da cl 'can a:la
regeneração poliLica úa monarcbia pelas CÓI tes de Lisboa.
(L Quando p~r um acaso se apresentára. pela vez primeira.
e,ta nca e vabLa região braslliea aliS olllUs do venluroso Cabral,
Jogo a avare~a e o prosulytisOln religioso. moveis dos descobrimentos e COIOllias modernas, se apoderárão della por nwio de
COnquista, e leiS de sangu", dItadas por paixões e SOl didu~ 'nLeresses, lirmárão a tyrannia P0l'lUilueza. O indigpoa bravio e
o colono europeu forão obrigados a lrilbar a mesma estrada da
rn iseria e escra vidào.
« Se cavilvão o seio de S01lS mooles para aclles extrahirem o
out<", leis absurdas e o quinto vletão lugo esmorece,los em seus
trabalhos apellas encetados, ..u mesmo tempo que o Eslado
portugoez, com soffrega ambiç:',ú uevoruva uS Ihesouros que a
benigoa natureza lhes orredal'a, fazia lambem vergar as desgraçJda~ mioas sob o peso do l'lai- urlioso Jo~ tribulos da capitação'
.
« Queriào que os brasileiros pagassem até o ar' que re!'pira"ão
e a Lerra que pisa vão. Se a illdustrin de algulls i1or:teus. mal
que aclivos, tenlava dar nova forma aos pl'uductos do seu soh.l
para com elles cobrir a nudez de seus filhos, leis tyraonica~ o
empecião e ca tigavão esta- nubl cs tenI.1tivil!'. Sempre quizerão
os europeu;, cunservar estll ricu paiL na mais dura e triste depClldencia da Illetropole, porque jul;;avão er-lhes nece!'sario
eslancar, ou pelo mllnos emputll'lcer a font.) pereone de ~uas
riquezas.
( Se a acll vidada de aloum colono otl'erecia a seus concidadãos, de quando em quandu. algum novo ramo dc riqueza rnral. naturalisando vegetaes eJo:olicos, uteis e preciosos, impostos
onerosos vinbão logo dai' cabo de tão fdizes começos.
« Se bome05 empreheDdedores ousa'ião mudar o curso de
caudalo,os ribeirões pal'u arrancarem de seus alveos os dia!pantes, erào logo impedidos pelos agentes C1'ueis do monopo..
!lo c punid por leis inexoraveis.
« Se o superlluú de suas prcd:.leçõ...s couvidava e reclamava
a troca de outras prúducções estranhas, privado o Brasil do
mercado geral das nações, e por conseguinte da sua concurrencia. que ('ucareceria as compra e abarntaria as vendas. nenhum outro recurso Jhe resta\'a senão manda' las ~os portos da
U1etropole, e estimUlar assim cada vez mais a sordida cobiça e
prepoteuoia de seus tyrannos.
« Se, finalmente, o brasileiro, a qu,'m a provida natureza
deu talentos não vulgares. anhelava instruir-se nas sciencias e
nas artes para melhor conhecer 05 seus direitos, ou saber aproveitar as preciosidades naturaes com que a Providencia dotára
o seu paiz. mister lhe era i-Ias mendigar a Pnl tngal. que pouco
as possuia, e de onde muitas vezes lhe náo era permittitlo regressaI".
« '1',,1 foi a sorte do'Brasil púr qnasi Ires s<culo , tal a me.quinba politica que Portugal, semprc acanhado em suas vistas.
sempre faminto e Lyrallnico, imaginou para cimentar o seu dominio c mdnter o seu facticiu eb;Jlendar. Colo nus e indigenas,
NO DI!>, 6 DE AGOSrO, o PRINCIPE DIRIGE-SE A'S l\AÇÕES POR conquistados e conquistadores, seus filhos c. 05 filhos de seus filhos, tudu foi confundido, tudo ficou ~uJeito a um aDalhema
UJI ~a lFEsro
geral.
(( E porquanlo a ambição d" l,odel c a ede de ouro sào sem-O Principe Regente publicou igualmente, com pre in ac,aveis, e sem f. cio. não se c.queccu Porlul;al de llJan~
conlinualllente bachils desapiedados. magistrado COITUptos
data de 6 de Agosto, ouLro manifesto dirigido ás na- dar
c enxames de agentes Iiscaes ue toda a especie, que, no delil i
ções, justiOcando o procedimento tio Brasil conll'a a de sua paixõe e avareza. de.pedaç,\\'ão os laços da morul, a~
prepotencia que sobl'e elle queria eXel'cel' as cÔI'Les sim IJllblica, como dome,tlca, devora vão os LDesquinhos re~tos
dos suores e fadigas dos habitanles e dllaceral'ão as enlranha
de POI'Lugal.
do Brasil, que os su tentava c enriquecia, para quc reJuzido
EsLe manifesto foi rediRido pelo ministro José ã ultima desesperçãn seus PO\'O!" quaes ubl1lissos mosulmanns,
Bonifacio de Andrada e Silva. A sua linguagem fossem em romarias á /lova Meca comprar, com I'icos dons tl
franca e leal. sem sabir dos limiles ofOciaes e es- o!lepenjas. uma vida, bem que uuscura e laoguida, ao meLo
tylo diplomatico, foi muiLo bem recebida dentl'o mais supportavel e folgada.
« Se o Brasil resislío a estj torrentc de male;:, se medrou no
e fóra do paiz, Nos ~:;tildo -Unido da America do meio
de tào vil oppres.ão, deve-o a seus filhos forLes e animoNorte, como na Inglatenil, as I'olbas pu};llicas, o tl'a- sos. que a natureza tiuba tdhado paL'a giganle ; deve-o aos beduzil'ào COIll elogios. O 1118s)no aconLeceu em França neficios dessa boa mãi, que lhe Java forças sempre renascentes para z0O1barenn10s-obstaculos phy icos e morae , que se~
a..na AlIemanha. Alé na Russia a,imprensa perio- ingratns
pais e irmãos oppunhão acintemente ao seu erescldica o publicou? tr.mbem tmduzido.
meuto e prosperidi!,d,.
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cc Porém o Brasil, ainda que ulcerado com a lembranç~, de objectos de transcendente imporlancia,..e privativa eompelt:nseus pass~dos iofortunio , sendo naturalmente bom e honrado, cia do Brasil, sem a audiencia sequer de dous terços dos Sell.5
'não deixou <.Ie receber com inexplicavel jubilo a augus'a peso representantes!
soa do Sr. D, João Vi e a toda a real familia. Fez ainda mais:
cc Este partido dominador, que ainda hoj~ i(,sulta sem pejo
acolheu com braços hnspedeil'(ls a nobreza lJ povo que ellli- as luzes e probidade dos homens sensatos e probos, que nas
grára, acoss,ldos pela iuvasão uo despota da EUI'opa. Tomou cÔrtes existem, tenta para continuar a enganar o credulo Brasil
contente sobre eus hombros o peso do throno de meu augusto com apparente fralernidade, que nunca morara em seus corapai. Cnn-prvou com esplendor o dia<.lema que lhe cingia a ções. e aprovr-ita astutamente os desvarios da junla governativa
fronte. Supprio com geOl'rosidaàt: e profusão as despezas de da Bahia (que oc<'ultamcnte promovêra) para despedaçar o sauma nova cOrte desregrada, e. o que mais é; em grandissima grado nó. que ligava todas as provincias do Brasil a minQ.a ledistancia, sem interesse algum seu parlicular~ mas só pelos gitima e paternal regencia.
simples laços d'a f,\,ternidade; contribuío tambem para as des·
(C Gomo ousou reconhecei o congresso naquella junta facciosa
pezas de guerra. que Portugal tão gloriosamente tentára cnntra legitima autol idade para cortar os vinculos politicos da sua
seus invasores,
.província. e apartar-se do cúntl'O tio systema a que estava licc E o que ganhou o Brasil em paga de lanLos sacrilicios? A con- garla, e isto ainda depois do juranlcnlo de me u augusto pai a
linuação de velhos abusos e o accrcscimo de novos, introdu- cou tiluição promellida a toda a IIIQnarchia ? Com que direito,
zidos, parle pela imperieia, e parte pela immoraliLlade e pelo pnis, ~aoccionou esse congresso, cuja representação nacional
crin,l'. Taes desgraças clamavào altamente por uma prompta então só se limitava a de Portugal. actos tão illl'gaes, cri minoreforll1a de governo, para o qual o habilitavão o accrescimo de so c da mais funestas consequl'ocias para todo o reino lloido?
luzes, e os seus inauferiveis direitos, como homens que forma- E quaes farão as utilidades quc dalii vierão a Bahia? o vão e
vão a porção maior c mais rica da nação portugueza, favore- ridiculo nome de provincia do Brasil. e, o peiol' é, os males da
cido pela natureza oa sua posição geographica e central no guerra civil e da anarchia em que hojo se aeha suhmergida por
meio do globo. nos seus vastos portos e enseadas e nas rique, culpa do seu primeiro goveroo, vendicj,o aos rtemagogos lisbozas naluraes do seu solo j pOI ém senLimentos de lealdade ex· nenses, e de algu.ns outros homen de,lumbrados com ic\éas
cessiva, e um extremado amor para com seus irmãos de Por- anarchicas e republicanas.
tugal. embargarão seus queixumes, sopearão slla vontade, e
cc Porventura sei' a Bahia provincia do pobre e acanhado
tizl!rão ceder esta palma gloriosa a seus pais e irmãos da Eu- reino .de Portugal, quando as im podesse conservar·,sp', era
ropa.
.
mais do que ser uma das primeiras do vasto e grandioso 1m·
c( Quando em Portugal se levantou o gnto da rl'generaç.ão perio do Brasil? Mas erão outras as vistas do congresso. O Brapolitica da monurchia, cunfiados aos povos dn Brasil na invio- sil não devia mais ser reino; de"JÍa descer do throno da sua
Jabilidade dos seus direitos. e incapazes de julgar aquelle- seus categoria. upspojar se do macto real da sua magestade, depOr
irmãus, dil1erentes em sentimentos e generosidade, alJandona- a curOa e o sceptro. e retroceder na ordem politica do universo
rão a estes iogratos a defesa de seus mais sagrados intere ses, e para rl'ceber novos ferros e humilhar·se COl110 escravo perante
o cuic!ado da sua completa reconstitnição, e na melhOl: fé do Portugal.
« Não paremos aqui; examinemos a marcha progressiva do
llIundo adormecêrão tranquillos li borda do mais terrivel precipicio.
' congresso. Aut(jl'isão e estabelecem gC1vernos I?rovinciaes anara Conliando tudo da sabedoria e Jusliça do congresso lisbo- rhicos e iodependentes uns dos outros, mas sUjeitos a Portugal.
nen e, e,perua o Bl'asil receber ddle tudo o que lhe pertencia Hompem a responsabilidade e harmonia llIutua entre os podepor direito. Quão longe estava ent~o de presumir que este res civil, militai' e financeiro, sem deixarem aos povos outro
mesmo eongl'f:'sso fosse capaz de tão Vilmente ;:tralçoar suas es- recurso a seus males inevilaveis cnflo através do vasto oceano,
peranças e interr-sse;;, intere se que estão estreitamente enla- recurso inutil e ludibrioso.
.
.
a Bem via o congresso que de.pedaçava a architectura maçados com os geraes da naçào !
cc Agora ja conhece o Brasil o erro em que cahil'a, e, se os gestosa do Imperio brasileiro, que ia seperar e pôr em continua
brasileiros não 1'0 spm dotados daquelle gen.~roso,enthusiasmo, luta s[las partes, aniquilar suas forças e até convel'ter as proque tantas vezes confunde phosphoros passageiros com a ver· vincias em outras tantas republicas inimigas. !\Ias pouco lhe
ctadeira luz da razão, vêriàõ desde o primeiro manifesto, que importavão a desgraças do 13rasil i bastava por então proveiPortugal dirigira al)S povos- da Europa. que um dos fills occul- tos momentaneos, e nada se lhe dava de cortar a arvore pela
tos da sua apregoada regeneração consistia em rcstabelecer as· raiz, com tanto que, a semelhança dos eel valgens da Lusiania,
tutamente o velho syste01a colonial, sem o qual crêu ::empre colhesse logo seus frutos, sequer uma vez sõmente..
Portugal, e ainda hoje o crê, que não pMe existir rico e podecc .\s representações e esforços da junta governativa e dos
roso.
deputados de Pernambuco para se verem livres das bayonetas
cc Não previo o Bl'asil que seus deputados. tendo de pa sal' a européas, as quaes aquella provincia devia as tristes dissenções
um paiz e tranho e arredado, tendo de 1l1t,llr contra preoccu- inte; tioas que a dilaceravão, forão baldadas.
cc Então o Brasil começou a rai'gar o denso véo que cobria
pações e caprichos inveterados da metropole, faltos de todo o
apoio prompto de amigos e parentes, de certo haviãu ele cahir seus olhos, e foi conhecendo o para que se destinavão f:' s~s trona nullidade em que ora os vêmos j mas foi-lhe ncecssal'io pas; examinou as causas do mao acolhimento que receblão as
passar pelas duras lições da experieo.cia para reconhecer a il- propostas dos pouc"s deputados que já tinha em Portugal, e foi
lusão das suas eHadas esperanças.
perdendo cada vez mais a csperança de melhoramento e recc ~las merecem desculpa os brasileiros. porque almas candi- forma nas deliberações do congresso, pois via que não valia a
das e generosas milita difliculdade terião de Capacitar-se que a justiça de seus direitos, nem as vozes e patriotismo de seus de·
gabada regeneração da monarchia houvesse de começar pelo pULados.
restabelecimento do orlioso systema colonial. Era mui diffieil
« Ainda nào é' tudo, Bem conhecião as cL\rtes de Li boa que
e quasi incrível conciliar e tH plano absurdo e tj"raonico com o Bla ii estava esmagado pela immeosa divida do lhosuUfo ao
as luzes e liberalismo que altamente apregoava o coogresso seu banco nacional, e que, se este vie se a fallir, ue ,certo innuportuguez !
mer~veis familias ficariãu arruinadas ou redúzidas a total indicc E ainda mais incrivel era que houvessem homens tii" atre- geoCla.
vidas e insensatos, que ousassem, como depois direi, allribuir
cc Este objecto era da maior urgeocia ; todavia nunca O cr€:l. ontade e ordens ele meu augusto pai el-I'~i o SI'. D. Juão VI, dito deste bnnco lhes deveu a menor allen<;ão; antes parece que
a quem o I3f'Usil deveu a sua categoria de reino, querer der- s~ empenha vão com todo o esmero em dar·lhe o_ullimo golpe,
ribar de um golpe o D;!ais bello pac!l'ão, que o ha de etel'Oisar lImndo ao Brasil as sobras das rendas pl'ovinciaes que devião
na historia do universo. E' incrivel pOl' certo tão graode allu- entrar no seu the ouro publiCO e central, e até esbulhalão o
cinação; porém fallão os factos, e contra a verdade manifesta banco da administração dos contratos, que el-I ei meu augusto
pai lhe havia concedido para amortização desta divida sanão pôde haver sophismas.
cc EmC[uanto meu augusto pai não abandonou, arra ta do por grada.
I
o:lcultas (j pedidas manobras, as praias do Janeiro pala ir desa Chegão, ellllim, ao Brasil os fataes decretos da minha re·
graçadamente habitar de novo as do velho TeJO, affectal'a o tiraria para a Europa, e da extincçào total dos tribunaes do Rio
congresso de Li boa .entimentos de fraternal igualdade para de Janeiro, ao mesmo tempo qo,e Iicavãq subsistindo os de Porcom o Brasil, e pi ineipios luminosos de rer.iproca justiça, de- ,tugal. Desvanecêl'ão-se então em um momento todas as especlarando formalmente no art. 21 das bases da constituição que raoças, até mesmo de conservar uma delC'gação do poder exe·
a lei fundamental, que se ia organisar e promulgar. só teria cuti vo, 'que fosse o centro commum de união e de força entre
applicação a este reino se os deputados delles, depois de reunl- todas as proviocias destú vastissimo paiz, pois que sem este
dos. declarassem ser esta a vontarie dos povos que repre en- centro commum, q.le dê regularidade e Impulso a todos os 010tavão.
vimentos da sua maêhina social, debalde a natureza teria feilo
« IIlas qual foi o espanto desses mesmos povos quando virão tudo. o que della p~ofu~amente dependia p~ra o rapido desenem contradleção áquelle artigo, e com desprezo de seus ina- vo vlmento das sua, fOI ças e futu! a prosperidade.
Iienavois direitos, uma fracção do congresso geral decidir dos
cc Um governo forte e conslituciona! era só quem podia des·
seus,mais caros interesses! Quando virãO legislar o partido do- empeçar o caminho para o augrnento da civilisação e riqueza
minanle daquelle congresso incompleto e imperfeito sohre prvgressi va do Brasil; C[urm p.odia defendê-lo de seus inimi-
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gos externos e cohibil' as facções internas tie homens ambiciosos e malvados, que ousasscm attentar contra a Iiberdad~ e
propriedade individual, e contra o socego e segurança publica
do Estado em geral, e de cada uma das suas provincias em
particular.
(( Sem este centro commam, torno a dizer, todas a relações
de amizade e commercio mutuo entre este reino com u de
Portugal e paizes estran"eiros, terião mi~ collisões e embates, e
em vez de se auumeutal' a nossa riqueza debaixo de um systema solido.e adecluado de econumia publica, a veriamos pelo
contrario entorpecer, delinhar, e acabar talvrz de todo.
•
(( Sem este centro de força P. de união, finalmente, não poderião 03 brasileiros conservar as suas frontdras e limites naturaes, e pcrderião, cumo agora machina o cungresso, tudo o
que ganharão a custa de tanto sangue e cabed:.es, e o que é
peior, com menoscdbo da honra c brio nacional, e dos seus
grandes, e legitimos interesses politicos e commerciaes. ~las,
felizmente para nós, a justiça ultrajada e a sã politica Icvanlarão um brado universal, e ficou suspensa a ex,'cução de tão
malelicos decretos,
(( Resenlirão-se de novo os povos de,te reino, vendo o desprez? co~ guc forão tralados os .cidadãos benemeritos do
BraSil, pOIS na lIumerosa lista de cllplomatlcos, ministros de
Estado, consl'lbc:ros e governadores militares, não appareceu
o nome de um só brasileiro.
(C OS fins sinistros por que se nomearão estes novos ~acbás,
com. o titulo dourado de gO"ernadores de armas,. ~stao hOJe
maDlfestos; basta attender ao comportamen.to ~mlorm~ que
hão tido em lIossas provincias, oppoudo-se li dIgnidade e liberdade do Brasil, e basta ver a consideração com que as cÔrtes
. o~\'em se~s officios, e a in~eruncia que lomão em O?aterias ciVIS e polilIcas, muito alheias de qualquer mando militar.
II A condescendencia com que as Côrtes recc:bêrão as felicitações da tropa fralricidn expul~a de Pernambuco, e a pouco
as approvações dadas pelo partido Jominante do congresso aos
revoltosos pr'ocedimcntlls do general Avillcz, quP, para cu·
mulo de males e sollrimento, alé UI'U causa l\ premalurd mo te
de meu querido !ilho o príncipe D. ~o~o; o pouc~ caso e carneo com que forão ultimamente OUVidas as ?angUll1osas sc!lnas da Bahia, perpetradas pelo infame Madeira, a quem vao
reforçar com novas tropas, apezar dos prot~stos dosdeputados do Brasil; tudo isto evidencia que depOIS de subjugada '3
liberdade das provincias, sulfocados os gritos de suasJus~as
reclamações, denunciados como anti·conslituClOnaes o p.atnotismo e hOnra dos cidadãOS, soi pretendam esses desorgam ad'>res estabelecer debaixo das palavras enganosas de união e fl·aternidade uw completo despotismo militar, com que esperão
esmagar-nos.
« _ enhum governo justo, nenhuma nação cívilisada. deixará de comprebellder que, privado 0 Brasil de um p.oder ex~
cutivo, que, extinctos os tribunaes necessarios, e obngado a U'
mendigar a Portugal, através de delongas e perigos, as graças
e a justiça; que chamadas á Lisboa as sobras das rendas das
suas provincias , que aniquilada a sua categoria de reino, e que
dominado este pelas baJ'onetas que de Portugal mandassem,
só restava ao Brasil ser riscado para sempre do numero das
nações e povos livres, ficando oulra vez reduzido ao a~tigo
estado colonial e de commercio exclusivo. Mas não conVinha
ao congres~o patenlear li face do inundo civilisado seus occultos e abomina veis projectos; procurou, portanto, rebuça-los
de novo, nomeando commiss1les encarregadas de tratar dos
negocios politicos e mercantis destc reino.
« Os pareceres deslas commissões correm pelo universo, e
mostrão terminanlemente todo o macbiavelismo e lJypocri~ia
das cõrtes de Lisboa, que só pódem illudir a homens ignorantes, e dar novas armas aos inimigos solapados que vivem entre
nós. Dizem agora es,es falsos e maos politicos que o congre- o
deseja ser instruido dos volos do Brasil, e que sempre quiz
acerlar em suas deliberações: se isto 6 verdade, porque ainda
agora rejeilão as cÔl'tes de Lisboa tudo quanto propõem os poucos deputados que lá temos?
(C Essa com missão especial, encarregada dos negocios politicos deste reino, ja lá tinha em seu poder as representações de
muitas das nossas provincias e camaras, em que pedião a derogação do decreto sobre a organi3ação dos governos provillciaes
e a minha conservação neste reino, como Príncipe Regente.
Que fez, por(jm a eommissão? A nada disso atlendeu, e apenas
propôz a minha eslad~ temporaria no Rio de Janeiro, sem entrar nas attribuiÇÜes que me devião pertencer, como delegado
do poder e. ecutivo. Reelamavão os povos um centro unico
daquelle poder para se evitar a desmemhração do Brasit em
partes isoladas e ri vaes.
CC Que fez a commissão? Foi tão machiaveliea, qne propi)z se
concedesse ao Brasil dous IIU mais cenlros, e até que se correspondessem directamente com Portugal as provincias qne assim
o desejassem. Muitas e muitas vezes levuulárão seus brados II
favor do Brasil os nossos deputados; mas suas vozes expira-
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rão suflocadas pelos insultos da gentalha assalariada da galerias.
(C A todas as suas reclamações re ponderão sempre que erão
ou contra os arti 70sJa deCl:etados da constituição. ou contra o
regulamento IOterl!))' uas c?rtes, ou que não p~dião derogar o
queJ;\.est~va deCidIdo, ou, f1nalll1en.le,.respondlão orgulho o,:
-aquI .nao b,a deputados de prO~lnCI"S; lodos ~ão deputados
d.a . naçao, ~ so deve valer a plul'alldade-falso e Inaudito prinCipiO de dll'elto publico, porém II1Ulto utll aos dominadC'rc::: .
porque, escudados pela miJioria cios volo" europeus, lO1'lla"ã~
nullos os dos l.u·üsileiros, podendo as~itll escravisar o Bra-il a
seu sabor.
(C Foi pl'l'sellle ao congresso a carta, que me (lirigio o 0'0verno de S,. Paulo, e logo depois o voto unanime diJ deputação,
que me fOi ell'nada pelo &0' "l'lIt', camiJra e clel o ela ~ua capilal. Tudo fOI baldado. ,A Junta daqueJle,goveruo foi insultada,
taxada de rebelde dlgua de ser cl'lmlualmente lJrocessada.
Emfjm, pelo orgão da impren:oa livre, o:: escriptores brasilei,ros manifestar ão ao mundo as injustiças e erros do conO're~so,
e em paga da sua lealdade e patriolismo fcrão inveclivadus de
venaes, e só inspirados pelu genlo do mal, no machiavelico parecer da com missão.
(C A' vista de lado islll já não é mais posSivellJue o Brasil
lauee um véo de eterno e,quecimento sobre tantos insullos c
atrocijades; neuI é igualmeule pu,.ivel que elle possa jámais
ter confiança nas cÕltes de LislJoa, vendo-se a cada passo ludllJriado, já dilacerado por unJa guerra civil, começaua por es~a
iniqua genle, e até ameaçadu cum as scellas horrorosas do
l-laity, que nossos furir, os inimigo muito desejão reviver.
C( Porventura uão é tambem um começo real de hostilidades
~robibir aquelle gove!'no que às naç.ões estrangeiras, com quem
livremente commerclavamcS, nos Importem pelreehos militares e navaes? Deveremos igualmente!:afIrer 4ue Portugal õll'ereÇ3 ceder l\ França uma parte da provineia do Pará, se
aquella potencia lhe quizer ,ubrninstrl>l' tropas e navios, com
que possa melhor algumar nos"I)S pul~os c suffocar nossa justiça?
« Poderáõ esquecer-se os briosos brasileiros de que iguaes
propostas, e para o mesmo fim, forão feilas á Inglaterra, com
o ollerecimento de se perpetuar o tratado de commercio de
1810, e ainda com maiores vaLtagens? A quanto chega a ma
vontade e impolilica deôsas curtes! !
(C D.emais, o ço~gresso de 1Is.boa, não poupandJ a menor
tentativa de oppnrnlr-nos e escravlsar-nos, tem espalbado uma
cohorte de emissarios occullos, que empregão todos os recursos
da astucia e da perfidia, pal'a desorientarem o espirilü publico.
perturbarem a boa ordem, e fomentarem a desunião e ao 1'chia no Brasil.
(C Certificados do justo rancor que têm estes povos ao despotismo, não cessão esses perlidos emis5<1rios, para perverlerem a
opinião publica, de envenecar as acÇes mais ju,tas e puras de
meu govurno, ousando temerariamente imputar-me desejo:: de
separar inteiramente o Br asil de P .... rtugal, e de reviver a antiga arbitral iedade. Debalde tentão, porém, desunir os habitantes destu reino: os honrados europeus, nos;os conterraneos~
não serão ingratos ao paiz que os adoptou por filhos, e os lem
honrado e enriquecido.
CC Ainda não conlentes os facciosos das cõrtes com toda esta
serie de perfidias e atrocidades, ousão insinuar que grancre
parte destas medidas desastroslls ~ão emanações do poder execulivo, como se o caracter de el·rei, do bem feitor do Br'asil,
fosse capaz de tão maclJiavelica perfidía; como se o Brllsil e o
mundo inteiro não conhecessem que o Sr. D. João \'1, meu augusto pai, está realn:ente prisiuneiro de Estado, debaixo de
completa coacção e sem vontade livre, como a de\'eria ter um
verdadeiro monarcha, que gozas~e daquellas attl ibuições, que
qualquer legilima constituição, por mais estreita e suspeito a
que seja, lhe não deve denegar: "abe toda a Europa e o mundo
inteiro q~e, dos seus m_inistros, uns se acl!ã? nas mesmas cit:cumstancla::, e outros sao crealuras e parlldlstos da facção dvmin~dora.

CC Sem duvida as provDcações e injustiças do congresso para
com o Brasl1 são filhas de partidos contrarios entre si, mas li·
g3dos contra nós: querem uns forç"r o Brasil a iol~ separar de
Portugal para melhor darem alli gorrote ao systema con titudonal ; oulro, querem o mesmo, porque desejão unir-se á Hespanha; por isso não admira em Portuglll escrever-se e assoalhar·se descaradamente que aquelle reino se utilisa com a perda
do Brasil.
« Cégas, pois, de orgulho, ou arra3tadas pela vingança e
egoismo, decidirão as cclrtes, com dous rasgos de penna, uma
questão da maior importancia para a grande família lusitana,
estabelecendo. sem consultar a vontade geral dos portuguezes
de ambos os hemispherios, o assento da monarchia em Portusal, como se essa minima parte do territorio portuguez, e a
sua povoação estacionaria e acanhada devesse ser o centro politiClo e commercial da nação inteira.
(C Com etreit o, se convem a.Estaelos espalhados, mas reuni-
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dos debaixo de um só chefe, que o principio vital de seus mo- bio~ e imparciaes dc todo o mundo, e que os governos e nações
vimentos e energia exista na parte a mais central () poderosa da amigas do Brasil, h~jão de fazer justiça a tão justos e nobres
grande machina social, para que o impulso se communique a sentimentos. Eu os convido a f'.ontinuarcm com o reino do Bratoda a periferia com a maior presteza () vigor. de certo o B 'asil sil as me<mas relações de mutuo interesse e amizade. Estarei
linha o incolltesCestavel direito de: ter deutro de i o assento do prompto a receber os seus ministros e agentes diplomat.icos, e a
enviar-lhes os meus, emquanto dur.ar o captiveiro de el-rei meu
poder executivo.
(( Com elleito este rico e vasto paiz, cujas alongadas costas se augusto paI.
estendem desde dous graos além do equador até o Rio da Prata,
( Os portos do, Brasil continuaráõ a estar abertos a todas as
e s50 banhadas pelo atlantico, fica quasi no centro do globo, a nações pacificas e amigas para o comní"ercio licito, que as leis
borda do arande canal, por onde se faz o commercio das na- não prehibem: os colonos europeus, que para aqui emigrarem,
ções, que é o liame que une as quatro par~es do mundo, A' es- poden\õ contar com a mais justa prl'tecç~o neste paiz rico e
querda tem o Brasil a Europa e a p~rte mais consideraVl-1 da hospitaleiro. Os s~lJios, os artistas, os capitalistas e emprehenAmerica c a Asi.l, com o immenso archipelago da Austr~lia. e dedores, encontraraõ tambem amizade e acolhimento.
« E, como o Brasil sabe respeitar os rlireitos dos outros ponas costas o mar pacilicll Oll olna~imo oceano, com o estreito
vos e governos legitimos, espera Igualmente por justa retribuide Maoalhães e o cabo de Horn quasi á p.Jrta.
(( Q~()m ignofll igualm nte que é qunsUmpossivel da~ no\'a ção que seus inalienaveis direitos sejão lambem por ('lIes resforça e energia a povos envelheCIdos e defecados? Quem Ignora peitados e ref'onhp.cidos. para se não vêr elll caso contrario na
hoie que os bellos dias de Portugal est50 passados, e q~e só do dura necessidade de obrar contra os desejOS do scu generoso
Brà,sll póde esta pequena porção, ~a monarchia esperar .seguro coraç3fl. Palacio do Rio de Janeiro, 6 de Agosto de 1822.
arnmo, e novas forças para adqUIrIr outra vez a sua vlnlidade -Príncipe Regenl~. )
antiaa! Ma, de certo não poderá o Brasil prestar-lhe esies soecorr~s se alcançarem esses insensatos decepar-Ihc as forças,
desuni-lo e arruína-lo.
_
ESTADO ECOl\"OmCO POLITiCO E COllnlERCrAL DA cônTE DO
( Em tamanha e tão syslematica serie de desatinos e atrociRIO DE JANEIRO, DEsm: 1807 AI! :16 DE FEVÉRf.IRO
dades, qual deveria ser o 9omp0.rtamento do Brasil? Dev~ria
suppõr acaso as cÔl'tes de LIsboa Ignorantesde nossos dlr~ltos
DE 1821.
e conveniencias? Não por certo; pOlque allI ha homens. aInda
mesmo d'entre os facciosos. bem que malvadQs. 'llão de todo
A passagem de Sua Mages"tade FiJelissi ma para
ienorantes.
'; ( Deveria o Brasil solrrer, e content'lr·se sómente com pedir o Brasil, fez da CÔl'te do Rio de Janeil'o o l'~cepta
hurnilclrJmente o remedio de seus moles a corações desapiedados B egoista ? Não vê elle que. mudados os despotas. continúa culo de todas as riqueza-s do Imperio Pot'tuguez.
o despotismo? Tal comporlamento, além d,e inepto c deshon- Os govet'oadores para aqui trazião 011 enviavão
roso, precipltária o Brasil em um pelago IOsondavel de des- som mas considel'Uveis. Os generaes das pl'ovingraça's; e, perdido o Brasil, está perdida a monarchia. -.
(( Coi locado pela Providencia no meio deste vHsLimmo e cias, de \'olta de seus govemos, aqui gasta vão
abençoado paiz, corno herd iro e legitimo delc~ado de e1-rei quanto tinl1ào adquirido. Nas causas do fôro, que
oleu auausto pai, é a primeira das minbas obrigaçües não só para aqui vinhão por appellação, gastavão-se s('lmzelar o bem dos povos brasileiros, mas igualme~ll~ os de toda a mas incriveis. O erario regio de Portugal soffria sanação que um dia dllve governar. ~al:a cumprir estes,d~"er~s
sa"rados anoui aos votos das provlDClas, que me pedImo nao ques avultadissimos. As p,'ovincias do Brasil tamas" abandonasse' e dese-jandn ;)certar em todas ;)S minhas re- bem soifl'ião, umas saques de quatrocentos contos,
sol~ções, consuÚci 'a opinião publica dos meus subditos.. efIz ontl'as mais, e ou1r;ls menos. Os viajantes das dinomear e convocar procuradores geraes de todas as provlOclas
para me aconselharem nos gegocios dc Estado e da sua com- versas nações, os ministl'os das côrtes eslr<lngeiras, e os emigraaos de diversos pontos díl Amemum utilidade.
( Depois, para lhes dar uma nOV;l prova da minha sinceri- rica Hespanbola aqui gastnvão sommas considedade e amor, aceitei o titulo e cncargos de-defensor perpe- vei~.
tuo d'este reino-que os povo,s me coõferirã,o. E, finalmente,
vendo a urgencia dos aconteCImentos, e o~vlOdo os votos geraes do Brasil. que queria ser salVO, mandei convocar urna assembléa constituinte e legislativa, que trabalhasse a bem da sua o PRINCIPE, E~l CONSEQUENCIA DO ESTADO EM QUE SE
ACHAVA A PROYINCIA DE S. PAULO, RESOLVE IR PESsolida felicidade. .
« Assim, requerião os poves, que c<:nsiderão a m,eu augusto
SOALMENTE PACIFICA-I,A.
pai e rei privado da sna liberdade, e sUjeIto aos capl'lchos desse
hando de facciosos, que domina nas curtes de Liõboa, das .'
quaes seria absurdo esperar medidas ju;;tas e uteis aos destino,
A província de S. Paulo cllle tinha sido a prido Brasil, e ao verdadeiro bem de toda a nação portu~'ueza.
meira que se oppoz ás ordens das côrtes de Poro, « Eu seria. ir:grato
aos brasileiros, ~eria perjuro a,s miG~Jas tngal, elegendo, em virtude do decreto de i8 de
promessas e IOdlgno do nome de PnDClpe Real do remo UDldo Abril de i8:2i .. o SC11 croverno I)rovisol'io, snpplíde Portuaal Brasil e Aloarves, se obrasse de outro modo. Mas
1
11·P . o .
R
l'
protesto ~o· mesmo' tenfpo, perante Deo~ e á face dc todas as can~ Opara ~ e ~o_ rmclpe
el'l'ente ~ I ~l'e exenações amigas e aHiadas, que não desejO corlar os laços de cuçao das cllsposlçoes e er,onOffila do 111 le l'lOr, e o
união e fratcrnidade., ,que devem f;)~erde toda a nação portu- direito de representar quaesquer inconvenientes
gueza um só ,todo polILlCO bem orgamsad~..
._
que podesse.m ter a execução de novos decl'clos de
( Protesto ]auaimente que, salva a deVida e Justa reu"mao de
.,
.
.
todas as par te; da monarchia debaixO de u~ só re!, como chefe Sua A~te7.n, perturbou-se, como Jfl conteI, no
23
suprerT!~ do p~d~r :~xecutiv.o ~e t.o~a a na?ao, heI d~ defender de MalO de i822, e, embora, apparentemente, com
os legltlmos dlrellOS e a constltlllçao f\lt~1 a do Brasil, que es- a retirada de 2 de seus memhros parecesse tranpel'o seja boa e prudente, com todas as !nInh~s forças, e a custa
.. d
.
',
li á do meu proprio sangue se assim fôr llecessarlO.
qUlll~sa. a, nao aconleceu assl m, porgue ~ rao na
(( Tenbo ex.posto, co l11 .?inceridade ~ ,conCisão, aos goverbos prOV1I1CIa os mesmos elemento.s de d1s~orJIil.
e naçõ~s, a quem me dtrlJo ne~te m~nllesto, as ,causas d,a (j~al
José da Costa Carvalho, (depOIS mnrquez de Monte
resoluçao do_s ~vos deste ~elOo. ~e ~1-rCl oSr. D. Joao "' I, Alegre) e Francisco Ignacío reprp.sentantes do par.
meu.augusto paI, e;tlvessealOda noselodo BlaSII, grlzando d e . '
. ..'
. .
sua Iib r<:lade e legilima autoridade. de certo se comprazeria t1(10 portuguez, com lI1cIdlosas Il1SlI1Uaçôes e appacom os voto~ deste p~vo ]ea~ e gen~roso; e o immortal flJnd~- rencias de republicanismo, lnina vão os animos, e agidor des~e remo, que Ja e l11 Feve~elro de 1,321 c,hamára ao RIO ta vão a pro~'incia. Sabendo disto o Principe Regente
de JanCll'o côrtes braSileiras, nao podena d6lxar neste 010•
S I '
mento de convoca-Ias do mesmo modo que eu agora tiz.
I'esolve.u. ll' a . ~au o, para com a s~a pr~sença
(( Mas, achando-se o nosso rei prisioneir-o e captivo,.a mim t~anq.UlI1Jsut' os am~os e chamar a proVlllCla a obeme, compete salva-lo do afTrontoso estado a que o redUZirão os dwncl:l completa, deIxando, .em seu lugar, na côrte.
facl)iosos de Lisbo~. A lTlim pertence, como seu delegad~ e uma regencia de ministros, pl'esidida pela princesa
herdeiro, salvar nao ~ó ao BraSIl, mas com elle toda a nação real' pel'mittindo ao conselho de Estado continuar
portugueza,
'
E
L . d S ld h d G
( A minha tirme resolução, e a dos povos que' governo, estão suas $essoe~. i nomeou .I.IlZ e a an a a. ama
legitimameme promulgadas. Espero, pois, que os homens sa· seu' seCl'ctal'lo <!,uranle a vHlgem.
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DAS CONSTITUIÇOES
Decreto.
(l Tepdo de ausentar·me desta capilal por mais de uma
semana, para ir visitar a provincia de S. Paulo, e cum·
prindo, a IJem dos seus habitantes, e da segurança e tranquillidade individual e publica, que o expediente ordinario dos negoeios não padeça com esla minha ausencia
temporada, hei por bem que os meus ministros e secretarios de Estado continuem nos dias prest:riptos, e dentro
do. pac:o, como até agora, debaixo da presidencia da
PrlDceza Real do reino unido, minha muito amada e prezada esposa, no de5pacho do expediente ordinario das diversas secretarias de Estado e repartiçõBs publicas, que
será expedido em meu nome, como se presente fôra; e
hei por bem outrosim que o meu conselho de Estado
possa igualmente continuar as suas sessões nos dias deI?rminados ou quando preciso fôr, debaixo da presidenCla da me ma Princeza Beat, a qual fica desde já autorisada para, com os referidos ministros e secretarios de
]~slado, tomai' logo todas as med idas necessarias e urgentes ao bem e salvação do Estado; e de tudo me dará imo
mediatamente par'te para receber a minha approvação
e ratificação, pois espero que ttada obrará que não seja
conforme ás leis existentes e aos solidos interesses do
Estado.
,« O ministro e secretario de Estado dos negl)ci05 do
remo e estrangeiros o tenha assim entendido e faça executar com os despaehos nec'~ssarios. Palacio do tlio de
Janeiro, 1.3 de Agosto de i 822 (Com a rubrica de S, A. R,
o Principe Regenle). - José Bonifacio de Andrada e
Silva. Il

Descripça.o da viagem do Principe do Rio de janeirO a
S. Paulo, feita pelo gentil homem da sua camara

Francisco de Castro 'anto e Mello.
(l Partio o Principe Regente da côrte,
com direcção a
esta capital, a 1.lt de Agosto de 1822, sendo acompanhado
por Luiz de Saldanha da Gama, depois marquez de
Taubaté, ajudante Francisco Gomes da Silva, por appellido
Chalaça, por mim e pelos criados particulares do paço,
João Carlota e João Carvalho.
Cl Juntárão-se ao sequito, na - Venda Grande, o tenente coronel Joaquim Aranlla Barreto de Camargo, depois
governador da praça de Santos (nomeado em .~Jogy das
Cruzes), e o padre Belchior Pinheiro, da provincia de
Minas, os quaes de tinárão-se tambem ii f1companhar o
Principe.
.
« Achando-se este de pouso em Santa Cruz, ahi chegou,
na tarde desse mesmo dia, o ex-gove1'l1ador de S. Paulo,
João Cados Augusto Oeynhan en, que ia de retirada para
a cõrte, por ordem do Principe Regente, e pretendendo
fallar ao Principe, foi-lhe, de ordem déste, por mim communicado, qne se apresentasse á princeza real e ao ministro do reino, conselheiro José Donifacio, e que, e retirasse sem demora, o que fez, segnindo immediatamente
para o seu destino, sem obter a obediencia pedida.
« Em .S. Joã? ~Jarcos, hospedou-se o Príncipe, no segundo dia de Jornada, em casa do fazendeiro Hylario,
donde partia no di~ seguinte, acompanhado pelos dois
guaruns de honra, Luiz e Cassianno, filhos do mesmo
fazendeiro.
I(
fi fazenda das Tres Barras, onde se achava doente o
d.ito fal.endeiro, pernoitou o Principe no terceiro dia de
vl~gem, honrando ao seu hospede com uma visita na propl'la cam ara em que se achava este recolhido.
« No dia s~guillte foi o pouso em A1'êas. Nesse dia
jantou o Pr-incipe na Jazenda do coronel JO[IO Ferreira, no
Páo do Alho, a, seguindo, parou na casa do capitão-mór
Domingos da Silva, onde teve o mais franco e generoso
acolhimento.
« Selldo ofi'erecido á comitiva novos e excellentes-animae.s, e o~ dli,~ais comoúos necessarios para a viagem, partio
daln o PI~ll1Clpe 1~0 dia immediato, acompanhado- pelo coronel Joao FerreIra, e um filho deste, de nome Francisco,
ambos da guarda de honra.
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« Fez-se o quinto ponso em Lorena, Qnatro leguas além
dessa IOl'alidade, fei o Principe encontrado pelo capitão
mór de Guaratinguetá, e diver~as pessoas gradas que o
acompanhavão.
« Necsse dia jantou Sua Alteza no porto da Cachoeira,
donde seguindo, á (arde, ao chegar ao rancho do Moreira,
encontron optimas cavalgaduras, destinadas a servirem
para a entrada de toda a comitiva em Lorena.
« Desta villa foi expedido o der.reto que dissol vera o
govel'l1o provisorio, e não da freguezia da Penha como se
diz no quadro histo,.ico. Foi igualmcnte daqui' datada a
portaria de 1.9 de Agosto, pela qlJal Sua Alleza mandou
dispensar a guarda de honra destinada a acompanha-lo,
composta de 32 praças ti1'Udas dos officiaes de milicias e
commerciautes, sob o fundamento de não haver precedido licença para a sua creação. Tinha sido formada esta
guarda pelo coronel Francisco Igl1acio de Souza Queiroz.
« Em Guaratinguetá foi o Prineipe, no sexto dia de
jornada, obsequiosamente hospedado pelo capitão-mór,
que dahi o acompanhou aolé S. Paulo.
.
u Naquelle ponto se achava o capellão da guarda de
bOlll'a e vigario coadjutor, conego Antonio Moreira da Costa, que tinha ido ao encontro do Principe, commissiol1ade pelo clero de Taubalé.
u A uma legua, mais ou menos, antes de chegar á Pindamonhangaba, onde foi o setimo pouso, e no lugar denominado - Agua Preta - foi, no LI ia seguinte, o Principe encontrado pelo coronel Leile Lobo e coronel Manoel
Marcondes, depois barão de Pindamonhangaba, e alguns
membros da guarda de honra, -o qllaes acompanhArão o
Pl'incioe a TaubaLé.
« 'esta villa foi Sua Alteza entilusiasticamente recebido
pelo povo, e muito obsequiado pelas prineipaes pessoas.
« Ao retirar-se, no dia seguinte, foi acompilnhado por
uma guarda de honra.
II Veio dahí a Jacarahy, onde ao chegar, foi encontrado por grande numero de cavalleiros, â cuja frente'
achavão-se o capitão.mór, seus irmãos e cunhado.
« Igual encontro teve o Principe ao chegar, no dia immediato, a flIogy das Cruzes, onde foi recebido c nobremente tratado pelo capitão-mór 1\1cllo, seus filhos e
genro.
« Uma hora depois da chegada do Príncipe annunciárão-se os emissarios do governo e da camara da capital,
os quaes, por serem representantes de um go\'erno ja dissO!\'ido, n[o forão recebiclosj e' immedialamente retirárão-se.
u E' datado desta vilJa o decreto de 23 de Agosto, concedendo ao marechal Arouche a exoneração que pedio de
governador das armas desta provincia, e nomeando para
substitui-lo o marechal Candido Xavier'de Almeida Souza.
« A 2ú, iO" dia da jornada, passou OPrincipe na p.ovoação da Penha.
« A' noile, por ordem de mesmo, eu e Francisco Gomes,
viemos á cidade, afim de obsen'armos o estado em que
eUa se achava, e podermos prestar exactas informações a
respeito; regressámos á meia noite, dando noticias da
perfeita quietação em que ti tinhamos encontrado.
II Forão deste ponto expedidas as ordens de Sua AlLeza,
chamando o ouvidor e corregedor da camara de llú, desembargador Medeiros, para serviço na capital, e marcando a hora em que a camara, que le;almente servira
antes das desordens de 23 de :.\Iaio, deveria esperai-o ás
portas da cidade.
« '0 dia 25 de Agosto, fez Sua AlLela ti sua solemiJe entrada em S, Paulo, com grande acompanhamento da guarda
de homa e povo. Com as mais vivas demon trações de
jubilo e enthusiasmo foi acolhido o illclyto Principe na
classica terra da fidelidade e do palriotismo.
u No dia seguinte houve, em palacio, cortejo e beijamão; I'loton-se nessa occa ião qne, achan1{)-se Sua Alleza
alegre e prazenteiro, recebendo as pessoas que o vinhão
comprimentar, ao se apresentarem o coronel Francisco
19nacio e o intendente de Santos, :.\1iguel José de Souza
Pinto (complicados nos movimentos subsersivos de 23 de
Maio), tornou-se severo e reservado, e no mesmo acto,
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negando-lhes a mão, ordenou que ambos seguissem im- mal se p0i1ia distinguir o que havia. O povo, em massa
meuiatamente para a côrte, o qne cnmprirão.
. como um só homem, saudava nos lmnsporles da mais
li Foi esle incidente testemunhado pelo coronel Antomo intensa alegria o glorioso aclo da nossa emancipação
Prado e padre Belchior, q,ue se achavão presentes á ce· politica.
« Fez-se, afinal, ouvir o h~'mno, no qual tomáriio parte
remonia.
. .
(I Foi por este tempo ch~mado pe lo p!,lllr.lpe, para se!'o Principe, D. lIIaria Alvim, D. Hilla e oulros senhoras.
"ir-lhe ele omcial de gabJOele,.o omclal de ~ccretar!a
«Em seguida 'fhomaz de Aquino bateu palmas e reJoaquim Flor~an? de Toledo, hOje coronel e vlce-presl- citou uma poesIa, concluindo, nos seguintes versos, pOI"
dente da pl'ovll1cra,
acclamar o Principe Imperador do Bl'asil :
« Foi igualmente nomeado, interinamente, genel'lll ~las
armas de S. Paulo até ú chegada do marechal, Candulo
« Será logo o Brasil mais que foi Roma,
Xavier, o coronel José Joaquim Cesar de CerqueIra I,e.me.
« Sendo Pedro seu primeiro Imperador! .•. I'
li Por alguns dias. demorou-se. Sua Alteza ne la capItal,
recebendo a obseqllJos~ e magnIfica hospedapem que I~e
A este brado, incTa mais e exaILanc10 o geral conlenhavião preparado o bl'lg~delro MaDOe~ Rodt~gu(s Jordao lamento, de lodos os lados prorompêrão alegr'es saudae o coronel Antonio da S1Iva p!·a.t1o, hOje barau de Jg'lape, ções, correspondendo a tão auspieiosfl acclamnção. Hou ve,
sté que, a 5 de Setembro" dll'lglO-se para Sé',~tos, ac~m então, tambem, - vivas - á lembrança de Thomaz.
panhado pelo mesmo sequllo com que r.hegál,\ á capItal,
Logo depois foi esle, de ordem do Principe, por mim,
e mais o brigadeiro Jordão.
chamado ao camarim, e ahi dignou-se Sua Alleza de tes;< Chel1ando ao Gubatão, ordenou-lhe Sua Alteza que
temunhar-lhe, com graciosas expressões, o agrado com
voltasse o conduzindo omcios que deveriiJo ser, 'luanto que linha assistido ás suas patrioticas manifcsta<;ões.
anles r~mettidos ao ministro do reino; e, como .levasse
Houve ainda outras poesias recitadas por diversos em
eu a~ regressar no dia 7, a noticia de qu~ o mojol' An- cujo numero uma sobre o mote: - lndepennencia ou
to~io Ramos Cordeiro, vindo do lUa de JaneIro, se achava morte - allribuida a Sua Alteza e outra do DI', secreem S. Paulo, sendo portador de despachos d~ governo d~ tario ~lanoel da Cunha, cujo mote era o seguinte:
Portugal e oficias importantes, e daud.o diSso parle ,a
Sua Alteza, em caminho, onde o e~contrel, na, tarde desse
Ou ficar a palria livre
mesmo dia, já no lugar denom1Da~o - ~IOlDhos, -: re··
(( Ou morrer pelo Brasil. I)
solveu apressar a marcha, em que vll1ha para a capItal,
e o fez adiantando se algum tanto dos que o acompa« 1'res dias depois partio o Sr. D. Pedl'o para a côrte,
nhavão.
onde chegou com 5 dias de jOl"llada, tendo antes se desli Ao chegar ao alto da colina proxima do Y~ira.nga a
tres quartos de legua da cidade, encoutrou o ~flnclpe ao pedido dos seus bons amigos de S. Paulo com a bem co°
major Cordeiro, de cujas mão~ recebeu os omclos e cal'l~s nhecida proclamação de 8 de Setembro.
« Assim foi proclamada a liberdade de um povo, grande
que lhe erão euviados pela pnnceza real e por José BoDlfaeio, e, ao lê-los, lendo conhecimento das intenções das e generoso como o heróe; cujo nome perdurará sempre
côrles portuguezas, e communicanclo-as _aos que o r~, eulre os brasileiros, como sym!x>lo da nossa nacionadeavão depois de um momento de refIexao, bradou. E lidade. Jl
tempo i... [ndependencia ou morle! Estamos separ~dos
INDEPENDE~eIA ou MORTE
de POI tugal 1. ...
li Em acto continuo, arrancando o laço po1'Luguez que
trazia no cbapéo, o alToJou para. longe de si, e, d~s~m
Sendo duvidosos alRuns episodio da nossa hisbainhando a espada, elle e os maIS presente.s pre~tarao.o toria polilica, pelas differentes versões, entendi dijurament? de honra, que p~ra sempre os hgava a reah·
rigir-me aos conte~poraneos, que ainda existiã~,.da
sação da Idéa generosa de ~Iberdaáe.
. ..
« h. esse tempo vinhão mnda a· alguma dIstanCIa ~lg~ns fundaçãO do imperIo, para colher ?elles .notlclas
companheiros de viagem, pelo que ordenou-me o Prmclpe verídicas do que se passou, e de que tmhão Sido elles
que os fosse encontrar, annunciando-lhes a resolução to- testemunhas presencíaes.
mada naquelle momento.
,
Sabendo exislit' ainda o venerando Sr. ManoeI
(( O que feito, e exclamaudo todos: - IndependenCla Marcondes de Oliveira Meno, baL'ão de Pindallloou m(lrle ! - dil'igirão-se á capital com a maiOr velonhan l1 aba, eompanheíL'o de viagem do PI'incipe Recidade.
genle~
procurei saber delle minunciosalllcnte as ci~
«( Ao passar o SGquito pelas I:uas da Glori~ e Santa Thereza foi tão feliz nova, por mIm, r.ommul1lcada ao padre cumslancias que se del'ão anle:>, durante, e depOIS
Ildefonso e ao coronel Prado, que se achavão á janella, os do grito-Indep~ndencia Ol~ morte·- na margem d.o
quaes respondendo ás aleg,res saud~ç?es,_ que acompa- Ipiranga' e para ISSO escrevI ao nobre barão espeCInhavão os recem-chegados, a esles dll'lglrao-se logo, para ficando o~ pontos que convinhão á hisloria, e se digmelhor se informarem do que havia occorrido.
nando elle respondel'-me, aqui inscrevo esse pre« Chegandu a palacio, fez immediatamente o Pl'il~cipe, precioso documenlo.
em papel um molde 'da legenda --:- Indepe~deuCJa ou
morte, - a qual, sendo levada pOl' nllm ao OUl'Jves Lessa,
IIlm. Sr. Dr. A. J. de Mello Mames. - Tenho presenle
á rua ela Boa Vista, servia para que ús 6 horas dessa tarde,
estilessem promplas as duas legendas com que o Principe a carla de V. S, em que pede-me alguns esclarecimentos
sobre o acto da nossa indcpendencia no Ypiranga, afim de
e eu nos apresentamos no tlIealro.
« Os da guarda de lIonra e muitos oulros trazião no exilara-Ias na Historia do Brasil, de que é Y. S. digno
aulor. Com lodo o pl'azer satisfaço a exigencia de V. S.
braço laços de fita verde.
.
narrando-lhe aquilIo de que tenho lembrança, e que pre«( Neste interim cam paz Sua Alteza o hymno da wdependencia, que na mesma noile devia ser, como foi, exe- senciei como testemunha oceular, e que o espaço de quarenta annos não tem apagado de minha memoria. Seguirei
cutado no theatro.
a ordem dos quesitos propostos P?r V. ? .
.
II Logo que o Príncipe chrgou ao camarim, e forão por
II Quanto ao i
A que horas fala Pnnclpe em passeIO
mim corridas as cortinas, bl'UdárilO, ao mesmo tempo, o ao Ypil'nnga, em cuja occasião deu o bl:ado -IN~EP~NDEN
alferes Thomaz de Aquino e Castro e o padl'e Ildefonso elA ou :UOItTE, - respondemos: Que 1Il110 o PL"lnr.lpe em
Xaviel' Ferreira: -Independencia ou morte! - Viva a in- regresso de um passeio que tinha feito á ciclade de Sal~los
dependencia' do Brasil! - O que foi reJ.letido por todo O depois que subia a serra acompanlia10 sómente paI: num,
povo, com enthusiasticos e prolongados vivas.
recebeu nessa alLura omcios ou cartas por um propl'lo, pa« Neste momento o enthusiasmo do povo tocou ao de- ran10 e lendo·os disse,me que as eôrLes de Portug:d quelirio, e por longo espaço foi lal a confusão e o rumor, que rião massacrar o Brasil, continuando logo depois em sua
(l

(l

(l

(l

(l
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viagem para a capital de S. Paulo, foi alcançado logo pela tlleatro, onde se ar.llava o Pl'Íncipe, acclamado rei do
sua guarda de honra que havia ficado um pouco atraz, a Bl'asil por nm individuo de sua guarda de honra, que se
quem o Prineipe ordenou que passasse adiante, e fosse achava senlado JUDlo ao coronel Antonio Leite Pereira da
seguindo, e isso creio que em consequencia de achar-se Gama Lobo, coronel João de Caslro Canto e Mello, e
o mesmo Principe afTectado de uma dysinteria que o obri- criado particular João Carlota. No dia se~uinte o Principe
gava a todo o momento a apear-se para prover-se; meia apresentou-se com uma legenda no braço em ~iIe estava
legua distante do Ypiranga, encontrou-se A guarda de inscripto - INDEPENOE~C1A ou MORTE.
honra com Paulo Bregaro e Antonio Cordeiro, que per(( Creio ter satisfeito o quanto em mim coube o pedido
guntando fi mesma pelo Principe, dirigirão se ao seu en- de V. S. faz-me, resta-me o pezar de ter a mão do tempo
contro para entregar-lhe omcios que tra~ião do Rio de riscado de minha memoria muilos outros faclos e circumstancias que pOI' venlura ladeassem o aelo de nossa inde.Janeiro.
(( A guarda de honra paro\! no Ypiranga, á espera do pendencia, porque quarenla annos se tem passado, e seria
Principe que como já fica dito, ficou atraz e com quem preciso grande fertilidade de remiDisçencia para não esforão encontrar-se Paulo Bregaro, e Cordeiro. Ap6s rouco queceI' todas as minuciOSidades que se derão por essa
tempo, chegou o Principe ao Ip~'raDga, onde o esperava occasião.
II Aproveito o enliejo para I'espeilosamanle saudar e
sua guarda de honra, a quem disse e aOS mais de sua comitiva que as côrlcs portuguezas querião massacrar o cumprimentar a V. S., olferecendo-Ihe igualmente o
Brasil, pelo que se devia immedialamente declarar a sua meu insignificante e limitado presUmo neste ponto.
indcpendencia, e arrancando o tope portuguez que trazia
u Sou com toda a e lima e consideração de V. S. seu
no chapéo. e lant;ando-o por terra. soltou o brado lle - IN- vener'adol'. - Bal'ão de Pindamonhangaba.
DEPENDEIXCIA ou MORTE: - o mesmo fez 11 sua guarda e
IC Pindamonhangaba, 14 de Abril de 1862(*). II
comitiva, a quem o Príncipe ordenou que trouxessem uma
legenda com a inseripção INDEPENDENCIA ou MORTE.
Esta scena teve lugar, pouco mais ou menos, ás 4 horas o SR. DRumiOND DEIXA A B,IUlA E CHEGA AO RIO DE 1A.e meia da tarde.
NEIRO NOS ULTUiOS DIAS DE AGOSTO ou COMEÇO DE SEu 20 Quesito. Se foi em consequencia de uma carla de
TEMBRO DE :1.822.
Antonio Carlos ou de Martim Francisco, que dizia-o que
SII tem de fazer larde, que se far,a logo - o que resolveu o
Principe a dar o brado. Ilespondemos, que ignoramos
o SI'. Drummond nada mais tendo a fazer na Bahia
quacs os motivos a dar o brado do Ypiranga, e s6 sa- tomou passagem no brigue inglez Tartam combemos que foi em consequencia das carlas e omcios ~ue mandante Oatenger e chegou ao Rio de Janeiro a
recebeu da côrte, e que dizia-se serem da Imperalnz e 27 de Agosto, com 1.4 \lias de viagem e a horas
de seu minislro José Boni[acio.
avançadas da noite.
.
II 3° Quesito. Se o Principe depois .que acab~u .de ler a
Não obstante, foi um aflieial da fortaleza de Vilcarta a deu ao padre Belcllior Pinheiro de Oliveira ou a
oulra pessoa, e consultou o que devia fazer. Respondemos, legaignon a bordo saber se o brigue traria alguma
ignoramos completamenle o que se pass~u nesse act?, novidade importante; e achando alli o illustre pasporque quando o Principe recebeu os omelos de que forao sageiro, offereceu-lhe o seu escaleI' para o conduzir
portadores Pílulo Bregaro e Cordeiro, nos achavamos para terra, antes de se proceder á visita do navio,
como jã fica dito, adiante do Principe, porém é d~ suppõr
..
.
seria na manhã do dia seguinte.
que este con.;ultasse com o padre BelchIOr a respeito, por que
Depois de vêr os membros de sua famlha fOI dar
isso que era o SP.l\ confidente e menlor.
4· Quesito. Quaes os verdadeiros motivos que levárão conta da sua commissão ao ministro José Bonifacio,
o Prinr.ipe a S. Paulo. Respondemos que apenas sabemos e lhe apresentou as mais minuciosas informações do
estado da Bahia. Deu conta da força, tanto de mar,
que esses motivos forão politicos.
«6° Quisito. Quem forão os causadores das perlur- como de terra, de que dispunha o general Madeira,
bações da provincia. Respondemos, que. SUjJp,?nho que e até do modo de vêr da tropa e das intrigas e dios causadores da perturbação da provincld forao alguns visões entre os seus chefes.
membros do governo provisorio, por isso que apenas o
Ministrou eselarecimento~, seguros, sobre o esPrincipe'chcgou a S. Paulo, deportou-os dentro mesmo tado do armamento, e munições de bocea, tanto da
da provincia.
' . . .
força de terL'a como da de mar.
II 60 Qucsito. Quaes os membros do governo provlso~1O
Todos esses eSlllarecimentos, elIe os houve do
que se deshouverão, e perturbArão a marcha dos neg?clos
publicos. Respondemos que dos membros deshavldos, quartel general do Madeira, tendo conhecido por
e que perturbárão a marcha dos nt!gocios publicos, apenas enes que a esquadra portugueza não. se acbava em
lembro-me do vulto mais eminente, e de quem muilo se esta\lo de defeuder-se de um ataque Ylgoroso, e que
fallava, do coronel }<'rancisco Ignacio de Souza Queiroz, nas forças de terra as molestias e as privações ião
que foi deportado para Santo.s.
.
. destruindo os soldados, e que a discoJ'dia que rei(( 70 Quesito. Em companhia de quem veIO preso Marllm
Francisco para o Rio de Janeiro, e em que lugar f6ra da nava entre os commandantes lhe enfraquecia a uniprovincia de S. Paulo o deixárão. Respondemos: Martim dade, que é necessaria para vencer nos co.mbates..
O estado dos hospitaes se tornava de dia em dia,
Franci 'co dirigia-se para o l\io de Janeiro preso, ~ sob a
guarda tio major de milicias, José Fernandes. e fOI solto pelo auamento de dOtmtes, mais deploravel.
logo que transpôz as raias da provincia de S. Paulo, sendo
José °Bonifacio tendo bem ponderado em tndo e
preso o major que o conduzia.
que ouvia, ao Sr. Dl'Ummond e no que estava vendo
a 8" Quesito. Quantos dias O Principe demorou-se em pOl' si me5mo, e tendo, ao mesmo tempo, naq.uelles
S. Paulo depois do dia 7 de Setembro de 182"2. Respon- dias recebido noticias de Portugal, pouco salIsfatodemos, qu~ apenas demorou-se o Principe um dia.
rias' porque alli se insistia tenazment.e na pretenção
a 9" Quisilo. Como ia vestido o Príncipe, e em que ca· de 'recolonisar o Brasil, pelos meIos afrontosos
valgava. Respondemos que o Principe ia vestido com
fardeta do policia, e se a memoria não nos é infiel. cremos
que cavalgava em uma besta baia gateada.
rJ As pequenas discordaJ1cia~ dc.sla_carta a respei.to
II 10. Quisito. O que houve em S. Paulo na volla do
-passeio do Ypiranga. Hespondemos: que na volta do Ypi- de alauns faclos e dalas, com a aescnpçao do Sr. gentllI'aoga para S. Paulo, que foi no mesmo dia em que soltou home~ Castl'o Canto e Mello, serão facilmente desculpao hrado de INORPENDENCIA ou MOI\TE, o Principe, o que das, em vista do lapso de lempo de que falia o venerando
I ...
houve de nolavel e singular, foi de ser nessa noile no SI'. barão de Pindamonhangaba.
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que já esta vão em comêço de execução, a ponto
de se expedjrem ordens ao Principe Regente para
mandar prender, e remelter para Lisboa, todas
as pessoas que se achassem cumpromeltidas nos movimentos do Rio de Janeiro, cujos nomes erão expressamente designados em lista de pl'oseripções,
cuidou em tomar proviuencias a este respeito.
.

o SI". Dl'ummond a pedido do minisl7'o José l1oni(acio fornece-lhe noGOs esclarccimclltos a 7'espeito do estado da
Bahirt.

rinha da Ba.1lia, nalúl'al desta côrte, e que alli tem trabalhado mUIto pela nossa causa. - Rio de Janeiro 1° de
Setembro de 1822. ')
Relação e

di~tribuição

dos navios que àevem conduzir
tropa para Lisboa.

« Caçadores n. 1 : Conde de Cavalleiros 230 Perala 80
Activa 35, Sumaca 45.
"
« C~çadores n. 2: ~Ientgr 260 íBahia), Ligeiro 180.
« DIlas n. b.: Canoa 326.
« Artilharia n. 2: Canoa 73.
~( Infantaria I~. ~: CariJade 300 (Pernambuco), escuna
LUlza 76, ConsllLlIIção 70, Audaz 40.
« Infantaria Il. 4: Flor do Tejo 210 Quatro de Julho
120, Concei~ão i66.
'
.« Infantar'ia n. 5: Leal Portuguez 260 (Balua), charrua
Pl'Iuceza Real 100.
« Infantaria n. 6: Pl'incipe Real 2!J3, Hegeneração 43,
escuna Emitia 50.
« Infantaria n. 12: Grão-Parll 300, ProOlplidão 100
Bahia), brigue Vinagre 190.
li Infantaria n. 15: Brincipe do Brasil 157, Calipso 15.
« i o batalhão L. C. L. : Phenix 300, S, Gualter 125,
Bizarl'ia 55 (Ballia).
li 2° balalhão L. C. L.: Harmonia 280 (Pernambuco),
Viajante 180.
« Artilharia L. C. L.: Restaur3cão 87.
li Conductol'cS tia divisão· auxiÍiadora: D. Alfonso 5 i.
« ArLilharia n. 1 : Náo 72, fragata Constituição 30.
« C~va\laria: Conde de Palma 210.
« Infantaria n, 3: Quatro Amigos 290, C.onde de Peniche 120, Dez de Fevereiro 30.
« Doentes: U1ysses 100 (Pernambuco), Orestes 150. »

« 111m. e Exm. Sr.-Tenho a honra de reOleller a V. Ex.
a lembranca junta, sobre o que j{l fallámos. Desejo que
V. Ex. tenha muitas melhoras.
li Deos guarde a V. Ex. IIlm. e Exm. Sr .. José 1l0~1
facio de Andralla e SIlva. - De V. Ex. humilde ubdlto
e criado Antonio de Menezes Vasconcellos de Drulllmond.
« Depois de se haver prestado os pl'ecisos soccorros aos
habitantes do reconcavo da Bahia para expulsarem da sua
cidade os janisaros, que a desolão, parece que se deve empregaI' todos os meios ter.ctentes a estreitar mais as necessidades dos intrusos, e reduzi-los ao desespero da fome
e miseria, cortando totlas as comml!nicações com aquella
provincia.
« CÍlravellas e ]IMos fornecem de farinhas e legumes á
cidade, e Valença d.e madeiras de consLrucção para os arsenaes, do exercito e marinha.
« A falLa de direcção tem tolhido aos habilanLes o recurso de se insurgirem, e conservão-se, bem a seu pezar,
sujeitos ao despotismo.
« 'tomados esLes principaes pontos, ficão tomados todos
os recursos da cidade da Bahia; e para conseguil'-se este
fim com muita facilidade se pôde obter.
« Logo que se apresente em Caravellas um ~fficial supe·
rior para commandante em c~efc e alguns officlOs para 01'ganisação dos corpo~, levand.o 150 a 200 s~ldados; b. a 5
mil Hrmas, e mUl1lçoes sufficlentes, acclamao a Sua AlLeza
Real, ol'ganisão corpos, cartão as communicações por mar JOSE' nONIFACIO MANDA CONVOCAR U31 CONSELHO DE m~IS
e Lerra para a cidade; vão e fazem o mesmo em I1héos, e
TROS, PRESIDIDO PELA PRI CEZ"A. REAL
Valença, onde se achão bastantes madeiras cortadas e os
maslros para a frngata, que está no estaleiro da Bahia, e algumas lanchas do arsenal, que devem ser remetlidas para
o Principe Regente, como já disse, estava auesse côrLe,
sente, em S. Paulo, aOm ue pacíOcar os animos qne
« A disLancia de ;) gráos e a faHa de cemmunicação fa- se achavão agitados naqllella provincia pelas insivorecem a noticia tardia, que quando chega á Bahia é já diosas insinuações rle José da Costa Cal'valho (depois
tarde e sem l'emedio.
marquez de Monte Alegre), e Francisco Igna::io.
« As tropas estreitadas na cidade, o reconcavo em
A's 10 horas da manhã todos os ministros se
armas; as villas do sul insurgidas, e Sergipe e \lagoas
sem comlTIunicação estalaráõ de fome os malvados; e por achavão presentes no paço da BJa Vista, para onde
maiôr qne seja o seu numero, não se poderáõ dividir para foi o Sr. Dl'ummond, dar esclarecimento, e alli se
tailos os pontos, e por isso mesmo mais depressa se ell- deliberou, sem disellssão, depois de José Bonifacio
tregão.
" A esquadra que de Lisboa se espera não enconLrará ter feito uma exposição vet'bal do estado em que se
no arsenal provimento de madeiras para qnalquer COl)- achavão os negocio puhlicos, e de concluir, dizendo,
certo j a fragata que es1á no estaleiro fic;, sem mastros, ter chegado a hora de acabar com aquelle estado
e sem as outrus madeiras preci as, e não se acaba; e de contempori [II' com os seus inimigos; que o
Brasillinba feito tlldo quanto humanamente era
assim se lriplicão as forças.
« A nossa esquadra está em perigo na barra da Balda: passiveI fazer para conservar-se unido, com diglogo que clll'tine a de LisLoa, ella fica pr~sa-: ulgem 'Pro- uiuade, a Portugal; mas que Portugal em vez de
"idencias a estc respeito: poupar as for('as mariLim:ls, e ~e accommodar. e agradecer n generosidade com
não arri:ca-Ias sem vanlal!'elll.
qUI} o Brasil o tratava, insistia nos seus nefastos
« FechaI' o porto da Bahia a todas as provincias do
Brasil, é muito conveniente. Prevenir (Jue as embarcações pI'ojectos de o tomaI' á miseravel condição de conão se despachem pam ouLro porto; e vão ter il Bahia por lonia, sem nexo e nem metl'O de governo; que portraição. Aqui está a escuna Toninha df~spachada para o tanto ficasse ~obre elle a responsabilidadu da sepaRio de S. Francisco, e ha desconfiança que leva 111 lli- ração.
mentos ao Madeira. i\ fome é o inimigo mais lel'rivel.
Propoz que se esr~rel'esse ao SI'. Dr. Peul'o para
(C Em Santa C,llharina está o capitão (1.- fragata i\Iiguel
de 50UZ;1 ;\lello e AII'im no lugar de intendente de ma- que Sua Alteza Real houvesse de proclamaI' a inderinha, onde não ha ma,rillha por antigos desvario; ; é om· pendencia sem perda de ~empo. Todos os ministros
cial Illui !Jabil, e de fluem se deve tirar partido: eSLá ca- farão unanimes em favol' desta ídéa, A. prínceza
sado com brasileira, e tem filhos e é honl'Udo.
real, que se achava muito enthusiasmada em favor
« Todas eatas idéas eu as combinei com o capitão de da causa do Brasil, sanccionou com muito prazel' a
mal' e guerra TlÍslão Pio dus Santos, intendente de ma- deliberação do conselho.
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BREGARO, CO~1 OFFICIOS E CARTAS pOl'ém não soube sustentar a conql1i ta e acabou por
PARA s. PAULO
peruer Ludo o que havia conseguido; porém felizmenLe não levou o Brasil de l'OjO na sua quéda.
A' uma hora da tal'de retÍl'áL'ão-se os ministros, e
ás 4 pu t'tio Bregaro, porteiro ela camara e official da Yoticia ela entrada que fe::: na cidade de . Pauló o Serenissimo Sr. D: Ped,'o de Alcalltara, pirncipe real do
secretaria do conselho supremo militar, a cilvallo
reino unido de Portugal, Brasil e Algal'ves, regente e
em dil'ecção de S. Paulo, levando oflicios para o PI'indefensor perpetuo do reino do Brasil (ext, do-Espelho:.
cipe Regente, l:om expt'essa recommendação ele fazer toda a diligencia afim de entregar, sem a menor
« Os paulistas, que sempre tlesejárUo possuir na sua
perda de tempo, nas mãos de Sua Alteza os despachos; e com enes ião duas cartas particulares, uma provineia o nosso soberano, o muito alto e muito poderoso Sr. D. JoUo VI, depois que a mais negra perfidia o
da princeza real, e ouLra de José Bonifacio, para o arrancou
do augnsto throno de seus illc1ytos avós, e que
Sr. D. Pedl'O.
assim o supplicúrão desde que Sua dageslade chegou ao
Nada se occultou ao Principe, commmunican- Hío de Janeiro com sua real famllia, tiverUo agora esta
do-se-Ihe tudo; e José Bonil'acio na sua carta }ünda honra e I'entura em a pessoa de seu Jugu lo filho.e ÍJl'I'lhe dizia que, não del1risse para mais tarde a pro- deiro, o heroe brasiliense o SI'. I). Peelro de Alcantara,
clamação da indepenelencia, que a [jzesse livremente; principe real do reino unido ele Portugal, Brasil e Algarque cominha que fosse, não só para que o Brasil se \leso regente e el"lfensol' perpetuo do reino do Brasil,
collocasse em uma posiÇãO delinida a respeito de ainda que esle prazer foi algum lan[o minguado por não
~. iL Hea! acompanlJado, como se esperava, ele sua
Portugal, senão pOl'que essa posiÇão definida podia vil'
augusta consorte a Serenissima Sra. D, :Uaria Leopoldina
inUuir para acalmar os espiritos no interior, des- Josepha Carolina, princeza real do reino unido, arcihitrui)' suspeitas e aniquilar esperanças absurdas, que duqueza de Austria, a adorada mãi úos brasileiros, e esdesgraçadamente ainda existiãO, como se compro- pecialmente dos paulistas, a quem homa, chamalldo-os
vava pelo facto que motivou a necessidade de it, Sua -seus paulistas.
« Um momento de dilirio no mais docil povo linha
Alteza Real a S. Paulo, onde ent.ão se achava.
feito necessaria a vinda de S. A. Real, que, annuindo ás
supplicas do governo e de algumas das camaras da proESPALUA-SE LOGO A NOTICIA DA ACCLA)L\ÇÃO DA lN DE- vineia, se. põz em marcha da sua côrle do l\io de Janeiro
PEC\'DENCIA DO BRASIL PELA CID,IDE DO RIO DE JANEIRO
em o dia '14 de Agosto, e com a me ma celeridade com
que por semelhante motivo liuha ido {l proviucia de jIi·
nas-Ceraes, em 10 dias chegou a esla cidade, onde enO que se passou no conselho de ministros a res- trou na manhU do dia 25, dia por certo muito memorapeito da proclamação da indepel1uencia, em S. Paulo, vel, não só porque eelebra nelle a igrpja a festividade do
espalhou-se logo pela cidade do Rio de Janeil'o.
leruo coração de Maria, da especial devoçUo do Sr. rei
Esta noticia ca usou geral alegria. A união de O. João VI, mas lambem a do Santo rei Luiz IX de
Pernambuco, e as noticias satisfatorias que tl'ouxcra França, ascendenle de S, A. Hea! pela reinante casa de
o Sr. Dl'llmmond do estado da Bahia, que bastava Bourbon, o qne foi um feliz presagio para os paulistas.
Pela dilalada, enfadonha, e em grande parte monster em respeito, para aniqutllal' os seus oppl'es- tmasa eslmda de 96 leguas, reio sempre S. A. neal resOl'es, augmentava a alegria geral, que foi malli- cebendo as prol'as mais inconlestareis do amor e fidelifestada cam luminarias e applausos no tlieatro.
dade que os brasileiros consagrUo ás suas paternaes virPaulo Bre~aro, pela diligencia que pàz na sua tudes, principalmente depois qne entt'Ou no Lerrilorio
viagem, salisfez completamente as recommendações paulistano, onde este poro se esmerou, quanlo cabia nas
('orças de nma provincia pobre, em fazer-lhe o mais pomque levou; e, no rlia 7 de Setembro de 1822, en- poso reconhecimento e lwspedagelU, sobretudo nas villas
tregou nas mãos do Pl'incipe Regente, nas margens de Guaratinguet<i, TabaLé e JacahalJy ; e por Iodas ellas
do riacho Jlliranga, Osacco dos despachos que 1e- S. A, Heal veio espalhando a beneficencia e o mais terno
vava, e abi mesmo foi duelo pelo Sr. D. PCdl'O o ma- agrado pelos seus subditd'S.
gico grilo de - Indepenc1el1cia ou Morte, - pelas
il S.
A. Bea! pernoitou a 2.'1 nu freguezia da Penha, á
recoll1menduçàes pílrticlllUl'es, que lbe I1zerilo lL prin- vista da cÍLhlde, e dulla só disLante legua e meia; muitus
ceza real, MarLim Francisco e José 13onifacio.
pessoas concolTêrUo logo al!i no mesmo dia para terem a
honra· de o comprimentar, e quaU'o dos membros do go·
Em seguida ao grito -Independeilci,a ou Morte - verno, com dous ajudantes de ordelr. o secretario do goOPrincipe sel!uio para a capital de S, Paulo, e enlão verno para o expediente, e muitas o tras pessoas da pri·
mcira dislincçdo da cidade, e que nao esLa\'llo nella OCCllleu todos os despachos que lhe I'orão mandados,
O Principe, não obstante o enthusiaslllo do po\'o padas, f'orUo buscai' a S..L neal na mallhil do dito
paulistano, deu todas as providencias que j ulgou di~( 2~.. A, neal, depois úe oudr mis,a u, Penha, montou
necessal'ias, e no dia 10 partio pitra a càrte, onde a cavallo, acompanhado do Exm, Luiz de Saldanha da
chegou no dia 15, sendo victoriado por totI 03 os Gam'l, nllJo do Exm. conde ela Ponte, reador da . erenissima Sm, Princeza neal. e que sene de ministro de Esseus habitantes.
A gloria do Príncipe Regente chegou ao seu apogeo ta?o !nterino a S, ,L l\e~l, do 111m. Dr., n~lchio~' Pinto de
no dia 7 de Qetembro de 18')')' 'on'e' 'ou- e na Ohvelra, deputad~ de cortes pela prOV1l1Cla de illillas-Ge'"
~
d' -:~ " ~ d s I,
S
mes, ue outros cl'lados seus, da ua guarda de houra em
mesma ~lL,Ut',a até 18:..6: e, aU! tOl, eC;1l1ando at,e grande uniforme, e composta em grande parle de paulischegur a tnlausla pel'lpeclH do lha I de Abl'll \ laS, e dcpoi. della seguião-se os membros do gorerno e
i touo o numerosissimo acompanhamento.
de 1831,
O Principe D. Pedro de Alcantal'a era I'ecebido
(~Apenas S, "~. neal foi avistado e~n ~istancia e~e quas,i
1
.
1
.',
1
, - - meta legua, amllltladas gyrandolas nerao anuunr.lando a
em toe, a a vat t~ one e a~pal eC~d~ com (.e:nll~lsLl açoe", cidade sua pro:ima chegada; elllUo principiou a sall'ar
do n:al,s SlllcelO amOI e plotuudo le,Spelto, pe~os Ulll parque lle 6 peças d,.e arLilharia, collocaelo em bateria
bl'asLlell:os de to~as as classe,s, em. cUJos coraçoes 1M frenle da igreja do cOOl'ento cio Carmo; e os sinos da
elle haVia conqUistado um llupeno pelo facto de cidade, em festil'os repiques, aOllUncia\'Uo ao PO\;O a I'en·
haver proclamado a indcpcndencia polilica do Brasil; tum de que ia gozar, !\..o passar S, "I... [\eal o rio TamanPARTE PAULO
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(C Bem merece que a patria lhe levanle
tlatahy, na ponle Franca, para en.tra~ na ci~ade, o secr~-I
cc Em Ono jaspe, ou brollze, alta memoria,
tario do ~xpedienle deu os pnmelros VIvas, .que r~rao
n Ou que peito, que inspira amor da gloria,
correspondidos por innumeravel povo que alh se lm~a
li Em premio a seu suor seu nome cante.
;qiinhado.
A tropa- mili.ciana, ~omm.a~d{lda p.elo co~onel d~
Chegando á Sé, assenlado S. A. Real em rico sitiaI
30 regimenLo de mfan.tana mlhClana J~se JoaquIm Ces~1
ele Siqueira Lima,. fazIa alas .desde .a dl~a ponle alé á Se, de damasco carmczim, com muitas palmas, festões e flbe dahi alé o colleglO dos extmctos Jesllltas, que serve de res, que se lhe linhão preparado ao lado do bispo, e poslo
este na parle da epistola, cantou-se um solemne Te-Deum
palacio do governo, aonde S. A. Real e. tá hospedado.
em acção de gl'aças, acompanhado da mellIor musica do
Esle real Senhor, em cujo semblante sempre respei- paiz, regida pelo habil professO!' ,1elIa o tenenle· coronel
tavel transluzia a bondade de seu cora<;ão, e não a severi- de milicias André da Silva Gomes, mestre da capelIa da
tlade de Carlos V em Gante, apeou-se no cimo da calçada Sé, professor regio de grammalka latina e membro do
do Carmo, onde fazia as porlas da cidade um magestoso governo provisorio, o qual, com OUtl'O membro do mesmo
arco, armado de dilferenlcs estofos, ol:nado de gé..l1les e governo, o chefe de esquadra e intendente da marinha de
fcslões de (Iõres, que denotavitO a alegna dos paultsta.s : Sanlos Miguel José de Oliveira Pinlo, que servia de preem cimv do dilo arco estava collocada ~ figura de PauIrs- siclente interino, esperárão a S. A. Real na entrada da ciséa em altitude de jubilo, com os seglllntes versos:
dade.
IC Acabado este solemne aclo religioso se recolheu
S. A. Real ao palacio enlre os mesmos vivas e applausos
Acolhe affer.los, que nas almas cl'ias,
de seus subdiLos, não já debaixo do pallio, mas preceHonra-me â condição, meu fado emenda,
dido da camara, acompanhado da sua guarda de honra e
IC E olhos serenos, como são teus dias,
numerosissimo acompanhamento. Ao entrar nesta praça
(( Firmem ingenua, respeitosa olTrenda. II
passou por entre duas columnas, sobre cada uma das
quaes se via a figura da Fama, annunciando a entrada de
« Aos lados do mesmo arco estavão personalisada~ a S. A. Real, e defronte do palacio havia uma galeria de
verdade e a justiça; em cima dos pedeslaes dous gemos ordem jonica, com dous corelos de musica instrumenlal ;
com as seguinles inscripções :
nelle estavão ao lado direito a figura da America, e ao
esquerdo a da Europa; no centro, debaixo das armas do
Corre â ãeosa de cem boccas
reino unido, eslavão os seguin-les versos de Virgilio:
II Pelo azul, filtrado mal' ;
N'oulra esphera, n'oulro clima,
Princeps, Ó P7'inceps, qUIB te iam lltcta tule7'Unt
Novos numes vai canlar.
Secula? qui tanti Talen genuere Parentes?
ln freta dum ftuvii current, dum monlibus umbrae
Nossos prados reverdejão;
Lustrabunt convexa, polus dum, sidera pascet:
I( Já Ceres doura a campina
Sempe7' Honos, Nomen que luum, lattdes que ma71ebunt.
« A' vista do par augusto,
« Pedru excelso e Leopoldina. II
(( Aos lados vião-se repetidas varias das proprias e patriolicas expressões de S. A. Real a beneficio do reino
« Neste arco se achava a camara da cidade com seu unido, e em parliculal' do Brasil :-Contai com o vosso
estandarte e presidida pplo juiz de fóra pela lei o capitão defensor perpetuo.-Brasileiros, firmeza, constancia, inBento José Leite Penteatlo, e mais vereadores que ser- trepidez na grande obra começada l-Eu pela minha navião antes'do dia 23 de !\Iaio proximo passado, conforme ção eslOU prompto até a sacrificar a propria vida, que a
par da salvaçJto da patria é nada.-Viva o Sr. D. Jcão I
a or~m que da Penha tinlJa mandado S. A. Real.
Viva a assembléa geral brasiliense! Viva a união lusoCI O Exm. bispo diocesano D. Malheus de Abre,:! Pereira, respeilavel por SUas ,'irlud.es e pela sua longa I.dade brasileira !":'-Em desempenho da minha honra e amor ao
de 80 annos veslido de pontifical com o seu cabido e Brasil darei a vida pelo Brasil.-Advoguem a causa do
clero, deu llgn'a !lenla a S,. A. Real, e, ca~lladas dial~le de Brasil ainda que contra mim seja.
cc O palacio eslavll adornado da melhor lapeçaria que
um altar portatil as antlphonas e ~!açoes determllladas
(no ritual para semelha~tes occaSlOes, acom~allhou ~m se pbde descobrir na cidade, e mohiliado com riqueza,
solemne procissão até a Sé a S. A. Real, que la debaiXO tendo concorrido os seus moradores, a pedido do governo
de rico pallio, em cujas varas pegavão 11 camara e outros e por diligencia do tenente· coronel Antouio Maria Quartin, almoxarife da fazenda nacional, para a mais pomposa
cidadãos para esse fim con.vidadoa.
lIospedagem de S. A. Real e sua femilia.
cc As ruas, por onde S. A. Qeal pn~sou, eslavão ~lOrda
Na grande sala de audiencia, debaixo de docel, esdas de immenso povo, e as janellas I'1came~te o:na~as de lava o retrato de Sua Mageslade, em meio corpo, e a par
sedas eslavão clieias de senhoras, que davao mIl vIvas ao delIa deu S. A. ,1leal solemne beija-mão, qne principiou
nosso lIeroe, e o cobrião de rosas e outras mimosas pela camara, bispo e clero, e se seguio o governo e mais
llÔres.
pessoas sem precedencia, como S. A Ileal declarára;
cc Ao enlrar na praça da Sé pas30u S. A•. Rea~ por bai~o este solemnissimo acto Onalisou por tres descargas da
de outro arco, que fingia ser de pedra e alludla á.glona tropa miliciana, alternadas com salvas de artilharia e os
do mesmo au"uslo Senhor; sobre o centro da clmalha vivas do eSlJlo.
eslava cOllocaela a figura de Minerva, que escudava as aru A' noite se ilIuminárão a galeria que fronteava o
mas do reino unido; aos lados da mesma, sobre corres- po lacio, os arcos e todas as casas da cidade, com a mepondenles pilastras, as figuras da lei, da liberdade, da lhor ~Iegancia possivel, e por Ires dias bouve immenso
felicidade e da paz; vião-se aos lados do arco dous obe- fogo d'e artificio na frente da dila galeria. S. A. Real tem
liscos, que, omados de trophéos! pnlmas e lo~ral?' toca- assistido á opera, onde sempre que entra é recebido
,ão os nomes de S. A. R. o Seremsslmo Sr. Pl'lnclpe Re- pelos espectadores com applausos, como nos merecem
"ente D Pedro de Alcanlara, e de sua augusla esposa a sua real pessoa e aHas qualidades. II
~ erenissima Sra. archidu:}ueza D. l\laria Leopoldina, os
quaes se viilo gravados na sobredita cimalba. De um dos
O Espelho n. Sí de i 7 de Setembro de i822 dá
lados do arro estavão as seguintes inscripções:
conta da chegada do Principe Regente á côrle no
dia i4 á noile.
Esteio do Brasil, Prineipe amavtl,
II Se a patria escudas, pat:ificas o orbe,
CI Com o maior jubilo damos os mais sinceros parabens
C( 'Se as ditas nossas dadivas são luas,
aos honrados habitantes desta capital pela felicissima che·
Teu nome hombreal'i.l co'a eternidade..
I(

I(

I(

I(

I(

I(
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DAS CONSTiTUIÇÕES
gada do nosso anguslo Pri ncipe Regente na noile de 14
do conente, depois de nma velocissima viagem da cidade
de S. Paulo em cinco dias, havendo alli recebido as mais
palr~olicas demonstrações. de inabalavel fidelidade dos
fortes, e constantes paulistas, e que demos um esboço
no precedente numero. E' inexplicavel o prazer, que reinou cm todos os coraçõas, em que um mez de saudade
não linha feito mais que al'l'aigar senlill1~ntos de alfecto
8S mais bem merecidos, e mais justamente tribulados.
« Na seguinte noite (15), dignalldo·se Sua Alteza Real
e sua augusta consorle honrar com suas renes presenças
o lhealro de S. João, apenas correu a cortina da tribuna,
sollárão lodos os 'espectadores os mais exaltado~ vÍ\ as, que
difficiltnente continhão no aneioso peito, e ajudando suas
expressões com o ondear dos lenços, e com universaes
palmas, era nnisono o alvol'oço, geral o applauso, e uma
alegria tão faei! de experimentar, eomo dimcil de expressar, moslrava as bem fundas esperanças do lmperio Brasileiro no seu digno heróe e perpetuo defensor.
« O nosso coração era ainda agitado de tão forte abalo,
quando no seguinte dia 16, pelas 9 horas da manlü, chegando Sua AlLeza l1eal o Príncipe l1egente, á pr~lça do
paço da cidade. res,:lrão os mesmos applausos, VI\'as, e
todas as mais respeitosas demonstrações de amor e reve·
rencia ás suas incomparaveis virtudes; a que SUd AlLeza
Real correspondeu jlgradecido, dando a beijar Sua He~1
mão a um grande concurso de pessoas das classes maIS
distinclas.
« Os fogos de artificio a iIluminação esponlanea, e to~os
os mais signaes (inda escassos) de Ião grande regoslJo,
tlcompanhárão ambas as scen~s, que. havemo_s ap~lllado ;
deixando á penna mais sublIme objectos lao dignos de
seu a p u r o . .
. . .
« Entretanto desejarmmos pergunlar aos lD1ml.gos ~o
Brasil no meio dos extaticos lransporles que ammavao
a lodns os espectadores :
. .
li l\Ialvados? E' islo a facção I Loucos! Um Pnnclpe,
que é amalia desta sorle, póde ser arrancado dos brªços
dos brasileiros? II

Nolitias da Bahia e desapparecimento violento do
(l Constitucionalll (ext. do-Espelho).
.
.
C( Babla, 31 de A~osto.-Acabou-.se, finalmen~e, o ConsWuciona~•. e .a maneira como é last!ma,:elJ SablO ultlmam~nt~
esse penodlco, que remetto (ConstLtucwnal de 21 de Ago,to),
porém, corno nelle"o seu l'ed~ctor lfiser.1O duas ?a,rtas, sendo
uma deltas do .... hlarete; estllnula-se .dlsto a ofbc.l~lid8cle da
tropa, sendo o maIs estimulado o Sr. RUIvo: chega a.lmprensa,
ach.a o dono .da casa, descompõe-n'o, e, dep?,s de o In>ultare.m
mUlto. puxao-It!e p~los cabellos da cara, dizendo-lhe que nao
se ~treves~e a Imprumr maiS semelhante papel, pOIS do contrarlO que...
« Passào deste á casa do pobre 9Jrte-Real (um dos redactores e ver-:ador da ca~ara), cercao-Ihe a casa, e felIzmenle o
nào achárao. o quç o hvroll de e. tal' hOJe mor.t~; porém p,:ra
provarem ao que !àO (sem resp.elto á su.a famlha) qucbrárao·
lhe todos os moveis de.casa. e lIzerão, lIna.lmente, qu~ de semelhante homem se nao saiba (Temos nolIcla que esta n,? 1'P.concavo)! Passárão á casas. onde aquella folha se ve~rlla. e
Dão co~t~ntes com despedaçar todas as que encontrárao, até
maltratárao os pobres .vendedores. .
.'
~c Agora se descobr!o (por denu.nclal. que a t.ropa ten~lOnav.a
d~lta~ o gov~r.n0 abaIXO. <? ladeira nao a.Dnulo, e por ISSO dlmlOUlO a a[e~çao q~e lhe tlnhão os 'e,os olflclaes, dos quaes se
faUa .que tenta~ depor o mesmo Madclra, ficando em seu lugar
o RUIVO ~lctOl'lnO, tenenle.~oronel. O caso é que o governo espera esse Insulto qualquer dia.
C( Bahia, 10 àe Setemb1'o.-Hont6m a tarde sahio para Lisboa o navio Mel·cw·io. e leva a spu bordo um celebre Fi·
gueiró, procurador. Vai representar ao congresso que o estado
do Brasil é uma facção, a qual se sepultara logo que mandem
tropas para aqui, e um bloqur.io para o Rill de Janeiro. Parece
impossivel que os taes meus palricios (o cscriptor é europeu)
presenciem o estado em que se acha esta provincia, e maquinem de tal maneira para a vérem mais dilacerada!
« O representante nada influe, porque é homem que fez já
uma mort~ á traição; foi Já testemunba falsa, foi boleeiro de...
e finalmente são pessimas as suas qualidades (Brevemente o
véremos acclamado benemerito da patria, e ouvida com especial agracio a sua papeleta).
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« O Sr. :.\Iadeira tem arrogado a si a autoridade de mandaI'
a marinha. de maneira que deli a faz quanto lhe parece. sem
em nada ser ouvido o pobre governo civil, negando-Ibe assim
a representação que Ibe é devida. II
(l-Estas cartas (accres('enta o jornal), que, por não serem de
brasileiro, estão longe de suspeita, não dão ainda uma perfeita i<1éa do barbaro despotismo daquelle prelor. Aquelles que
tanto apregoão as balifls da constituição, qual é aqutlla que não
tem infringido? Direito de proprierlade, segurança individual,
liberdade de imprensa, divisão de poderes, são palavras ôca
de sentido em pre,~nça daqu~lIes jaDlzaros.
cc O Constitucional era o unico periodico que se atrevia a
lançar em rosto áquelles tyrannos ua arbitrariedade. sua injustiça, sua barbaridade. E que farião elle.? Assanhão prime' 1'0
uma matilha de escriplores venaes, sem nome, sem luzes, lirados mesmo das filas; surgem Sentinellas, A?tIlalysadQ:res e
tantus oulros papei!;, qu~ fazem a vergonha da Iilleratura, para
escollarem a Idáde de Ferro e o Semanal'Ío. Mas ainda isto
não aterrou o palriotlslno dos redactores do Constitucional.
Sll';citão-se embaraços na typographia, reduz·se a um terço o
numero de folhas, mulLiplicão-se as despezas. Assill1 mesmo
con tinúa aq uelle sisudo periodico
C( Assallão-se muitas vezes as casas dos redactores; paI' toda
a parte se fazem ameaças; desampál'üu seus lares, mas sustentão a causa da palria. E' preciso lançar mão do procedimento
mais iniquo, perseguindo, nào jãos esc:riptol'es escudados pda
lei. mas o mesmo impresso!' e os innocente vendedores.
!C Defensores destes vandalos, elogiai (segundo vosso costume) esle arroJo conlrario aos ma:s sagrados direitos; vossa
peona nem por isso ficara mais profanada. nem a vergonh1l
assom mara aos vossos rostos.
(C Para darmos mais clara idéa deste caso, r.opiarernos a
carta, que tanto azedou ao Nuno Alvares da Idacle de Fei·-"o.
e inserida no dito Constitucional, sentindo que os limites
desta folha pl'endão tantas vezes a nossa penna. »

Artigo do-Espelha-de 20 de Setembro de 1822.
« lndependencia ou morte! Eis o "rito accorde de todos os
brasileiros. Esta a voz da razão-supremo magistrado dos povos e dos pI incipes-segundo a bella expre>são de Mably. Depois que um juramento condicional (ainda que não fosse E:xplicita a cundição indispensavel de não se oppôr á prosperidade
de cada um) conduzio sobre o Brasil uma alluvião de decretos
injustos e crueis; depois que uma facção arrogante, que prevaleceu no congresso da nação, alropeltando deveres inauferiveis do cidadào. sacrificou ao seu orgulbo e á sua ambiçào a
união dos dous hemispberios, e os estreitus laços do parenlesco
e da amizade; desmacarados seus aI dilosos projeclos de que.brar a corôa. que o mais amavel dos reis, o Sr. D. João VI,
puzera grato sobre a cabeça do Brasil, eorôa que as luzes do
seculo, e a vil'llidade que lhe davão suas riquezas e sua repre.
senlação, tornavão de absoluta necessidade, era indispensavel
que a America Portugueza abrisse os olhos ás fataes consequencia de seu dema"iado soITrimenlo.
« Enlretanto, ufano com o peuhor da sua prC!speridacle, O
incompara vel Príncipe, que a Providencia e o amor do seu soberano puzerão á sua frente, 'parccia não ver as tramas armadas contra a sua independencia. Inchada a sobcl ba dos presllmidos Archontes, com as vantagens, que passo a pasw ião ga.
nbando sobre nossos mais caros pi ivil~gios. interpreta!!do por
ignorancia, e talvez por bruteza, o que era só eUeilo de nossa
candura e boa fé, rompeu, finalmente, no mais absurdo dos
projectos.
« Arrancar do seio do Brasil o seu estimado o seu adorado
Regente; colloear em todos os pontos a força ~rmada sob um
pretor independente e feroz, capaz de atropellar os direitos
mais sagrados e de ensurdecer ao brado da natureza; e.rear
pbantasmas de goyerno sem força c sem recursos. sempre a
braços com prelenções exageradas e iniquas; semear a discordia, empregando só europeus, não ja nos cargos communs ii
nação, mas nús particulares do paiz, endo unica excepção algum, que, renegando o sentimenlos de brasileiro, fosse ver.
dugo de seus proprios irmãos; tudo assoalbava a Dlais de caraLla ambição. o horrivel intento de recolonisu o Brasil.
C( Debalde seus dl~nos representantes (não incluo neste numero os infames varella, Brandão, Beekman, Rnmualdo
França e outros) empregárão a verdade e a eloquencia para
abril' os olhos destes ranaticos despotas; o éco das suas vozes
ou se perdião nas abobadas do congresso. ou sómente servião
de inflammal' os espectadores comprados da galerias, para insultarem os representantes do Brasil com baldoes, com esearneo e com a mais desenfreada licença.
« No miio desta manifesta sanha e culpada parcialidade se execulão as horriveis scenas em Pernambuco, o abumina\'eis in..
sultos na Bahia; os damnados intento,; no Rio sóOlenle fru,tão-se
pela pre ença e incansavel activida<1e do heroieo D. Pedro.
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GOI'ernos illudidos ou fracos envião submissas representações,
sacrilclegos attentados. supplicão promplas providencias. Riso. mofa, desprezo ás suas representações, louvores,
apprriVaç;\o, soccorros aos nefandos executores de barba riJades inauditas!
(( O Brasil então accordou do seu lethargo, conheceu que
erradamcnte chamilra leis a determinações sanguinarias; rec;ordou-so do pensamento do illustre Mably o-uma lei injusta,
sob qualquer nome que sc 1111) de, deve tanto pa sal' p'lr uma
lei, aInda qllando um povo e lhe submettes-c, como as drogas mortaes de um emp)Tico ignorante por sandavcis remeiíios; - e resolvbu na su~ dignidade sacudir o peso que a
opprimia.
(( Os n"bres esforços da província da Bahia, contrariados
por indiscreta remessa de tropas, acabárão de rasgar o véo
(dom:l'Siado transparente), que cobria ainda a pouco as perversas tenções do congresso. Então o perpetuo defensor do
Brasil conhcceu l/ue erão ju tos os clamores do povo fiel, que
preferia um inimigo declaradp a um amigo traidur; que a excessiva paciencia inculcava fraqueza; que era tempo de desenscnvolver os recursos que o patrioti mo olTereco contra a escravidão; põz- e ii frIJute do Brasil que o adora, e um grito universal proclamou-indepentlencia Ol; morte!
« As_anhados ~ectarios de escravisação do Brasil, eis-aqui a
vossa obra. Nós vos agradecemos apre sardes este momento,
que a ordcm de cou as inrallivelmente havia de trazer, sesegundo a predicvão dos politicas mais atilados. Vossa insolencia, vO'sa imprudencia. ellcurtou a cadêa que nos prendia.
Não éjiltempo dc uma nação rica Sl'r escrava de uma pobre,
um terreno immen o receber leis de um estreito circulo, um
povo generoso ser tr atado como rebanho.
« O invicto Principe que nos rege nunca beijará o supetlaneo do throno dos dl'spotas que tyrannisão Portugal. Fazei,
como quizerdes, o calpulo das nossas forças; não pretendemos
eX2gerll-las; mas eis em summa a r.o~sa decisão o-não vos tememos. Na divisa que adorna os nossos braços temos exprêssados os nossos votos, o voto unanime de todos os brasileiros,
que amão a sua palria e ao seu Principe. Ei se algum houver,
que, por fraqueza-o proprio reino queira vêr sujeito-bastará lembrar-lhe as vil lUdes do magnanimo regente e citar os
"ersos do nosso epico :
prov~o

Corramos a cooperar com elle para edificarmos o grande edi·
ficio da nossa felicidade.
« A's armas, pois, amados concidadãos, para sustentar a
nO.sa gloria. A' assembléa "eral para firmar nossos direitos.
S~ não vos fallilmos tãr, claro 71a mais tempo foi porquc conhecemos quc o grande genio tutelar do Brasil tambem até agora
mostrava ainda esperar alguma emenda nos allentadores contra a nossa liberdade, c nisto mesmo lhe obedeciamos e o seguiamos.
« Eia, pois, amados concidadãos; união e mais uuiiin! Sy~
tema constitucional é só o que nos conven:. Adhesão c firmeza
com o nosso constitucional e amavel Principe 6 só o que nos
póde salva.r. O primeiro ponto que se separ;lr será o primeiro
escravisado; o que assim o fizer arrastara após de si o perigo
dos outros, attrahirá sobre si as maldições do' presentes e futuros brasileiros. União, obediencia e ordem. Viva, pois, a
união brasiliense! ViVi! a santa religião! Viva o Sr. D. João VI,
nosso bom rci conslitucionai ! Viva o Principe regente constitucional c perpetuo defensor do Brasil !-Gervasio Pires Ferreira, presidente.-Bento José da Co ta.-Joaquim José de
1IIiranda.-l\'lanoel I~acio de Carvalho.-Fl'iippe 'er)" Ferreira.-Antonio José viCtoriano BorglS da Fonceca.-Lalll"entino Antonio Moreira de Carvalho, secrl'tario. »

São clei/os os deputados pelo Ri! de JCl?1eiro
22 de SetemÚro.
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(( As paixões tem a me ma sorte do mar; sem contradicção
dormem tranquillas; combatidas, oslenlão a sua força e tomão
a maior elevaçãe. O amor da liherdade, que sabresahe a todas
a outras paixões, ostenta de uma maneira mais imperiosa toda
a sua· ufania, quando mãos imprudenles acenão com os feuos
do despotismo. Tal é o magcstoso quadro que o Brasil boje
oOerece em sua soberba attitude; tal a pomposa perspectiva
que vai o[Jerer.er às nações.
(( As molas do seu patriotismo, comprimidas violenlamenle
pelo partido dominante do congrcsso, resalLão com energia capaz de esmagar quanlo se lhe oppuzer. Expressa altamente a
sua vonlade de intima união entre todas as provincias, de inseparavel .adhesão ao seu augusto defensor e de soberana re.
presentação nacional, como mananciaes abundantissimos da
(( Re i tendes tal, que, se o valor li verdes
bua prosperidade e grandeza, cada momeoto que se lhe reta 1'1'( Igual ao rei, que agora alevantastes, .
dão estes preciosos bens é marcado com inquieta impaciencia,
é seguido de pungnte di:õsabor.
(C Desbaratareis tudo o que quizerdcs. »
(( Umas vezes contrapondo às insultantes propostas, e às indiscretas ameaça~ de furiosos despotas os mais profundos sentimentos de veneração e respeito, e os mais afüncados votos de
derramar em sua defesa todo o sangue que gyra nas veias, suf- .
(( Tivemos a satisfação de lêr a proclamQção do governo foca com dlfliculdade os brados da gratidão, sendo as mais podesta bella provincia, mostrando sua inabalavel adhesão á sitivas recommendações mui fraco dique á torrente do seu
santa causa do Brasil, e constante rcsi,tcncia aos inimigos que amor, outras, vendo assomar a aurora da sua grandeza, rompe
o pretendem escransar. O valor dos briosos pernambucanos em decisivas demonstrações de um jubilo senhe,ril de verdanão podia sofirer os pesados ferros com que nos ameação. deiros constitucionaes, zelosos de seus direitos e amantes do
União e constancia são nossas ancoras. O invicto regente é a seu paiz.
. (( Estes ligeiros traç~s têm mani.festa allusão ao memoravel
nossa mais firme esperança. lndependenCla ou morte nossa divisa e nossa gloria.
dia ~2 de Setembro, cUJos aconteCimento., superiores aos de(( Para e MaranhãO (segundo nolicias mui rcceotes) não he- \ heis esforços de um genio acanhado, demandão mais apurada
silão entre disfarçada escravidão e nobre independencia, e penna. Fixado para o apuramento dos votos dos deputados
bem depressa teremos a exprcssão de seus gene'·osos senti. de~ta provincia, tão anciosamente esperado, começou a raiar
mentos. Só a malfadada Bahta solfre violencias, roubos e e - este dia de prazer, com os signaes mais ostensivos do publico
tragos!! Em premio de ser fi primeira que jurou a constitui- alvoroço.
"
.
(( Na sala da hvrarla do mostClro de S. Bento, o senado da
Ção! Como o innocente, que estend" os braços e festeJa com
riso carinhoso o barbaro algoz que vai assassIDa·lo! Onde es· camara, presidido pelo desembargador juiz de fóra José Cletão os raios 1 Onde a vingança I... Ah! o momento se appro- mente Pereira, em presença dos eleitores da capital e dos hoxima ... Esperemos anciusos o resultado do mais resoluto pa- mens !:fons, procedeu fi mencionada apuração, na fórma inditrioti,mo e do mais denodado enthusiasmo.
cada !las intrucções de 16 de Junho, e tiverão fortuna da pluralidade de votas os Exms. Srs. barão de Santo Amaro,
Dr. Agostinho COl"rêa da Silva GOtllão, Manoel José de Souza
P roei ama çã o.
França, Joaquim Gonçalves Ledo, Manoel JacintlJo 1 ogueira
da Gama, Antonio Luiz Pereira da Cunha, o bispo diocesano e
(( Estão fixados os nossos venturosos destinos! Espiritos or- JacintlJo Furtado de Mendonça, por havcrem obtido o primeiro
gulhosos li desorganisarlorcs desde o mundo velho aPl!rão a 166 votos, o segundo 147, o terceiro 143, o quarto 134, o quinto
nossa paciencia! Anda~es e insolentes desafià~"ãO a nçssa todig- 126, o sexto 112, o setimo lOS e o oitavo 106.
(( Lavrada e assignada a competente acla, tra!'ladadas e ennação! Mas um PrinClpe incomparavel nos mrlemnlsa de tantos mãos feitos; eHe conhece o nosso v 101' e brio; elle se sa- tregues as copias que servem de diplomas, sabio do dito moscrifica todo ell! llo~sa deresa: adquirimos maior gloria em nos teiro a magestosa procissãO, precedida pelo est~ndarte da ca"Unirmos a elle du que perdemos nos improperios com que nos mara, levado por um cidadão, e em duas alas os eleitores, entre os quaes os Exms. deputados, seguidos pela camara. Acomultrajárão. Viva O Principe regente conslilucional !
« Vêde, amados con dodãos, quc a ingratidão é a mai~ vil panhava uma banda de musica de 11m dos batalhões, e
das paixões; não sejamos ingrato ao ramo bragantino, que, precedia outra.
(C Estavão as ruas juncadas de folhas aromaticas, as janellas
salvando a realeza dos improperios, salva a honra e a gloria
adornad,as de sedas de varias cõres, com grande concurso de
brasiliense. Viva a dynaslia de Bragança!
(( Proclamou·se-nos outr'ora unla constituição, e patenleou- espectadores, que laoçavão flÔres, frequentes fogos do ar, rese-nos aureá porta para o gl'aode pas o da appetecida liber- piques de sinos, e to~as as maiores deo.10nstraçõl's de ai voroço
dade; e quando vamos a querer entrar e gozar quizerão agri' uni versa!, sobresahmdo a geral aleglla com que rompião nos
Ihoar· nos os pulos! Mas o heroe brasiliense, nosso amigo, mais exaltados vivas.
« Chegada a procissão fi real capella, onde foi recebida pelo
não consente j olTerecc-nos conslituição amiga: abracemo-la.
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cabido, e, paramentado o Exm. bispo capellão-mór, entoou o
mesmo o Te-Deum, que foi cantado pelos musicos da mesma
capella, e a que se seguirão as orações do costume, terminando esle acto com uma salva.
cc E~tes tão palriolicos festejos não terminarão com a luz do
dia. Aiuda que est'J vira exercitar nobres acções de caridade
no soccorro dos presos, na dotação de orphãs, e outros muitos
a que digno escriptores rendÓrào os devidos tributos de louvor, a noile .procurou exceder (se fosse possivel) a gloria do
dia.
.
ce Na praça da Constituição esta vão armados quatro coretos,
onde musicos habeis executavào mui agradaveis peças e cantavão os bymnos, sendo sempre succedidos por vivas ii nossa
independen0ia, ii nossa consliiuição1. ao augusto defensor do
reino do Brasil c a outros dignos objectos, estando illuminados
com elegancia todos os eddJcios desta bella praça (assim cumo
os de toda a cidade). Diremos algullla cousa sobre o interior do
t1watro, se podem expressões (ainda mais sublimes) rastejar
tão grande assumpto.
« Estava o theatro illuminado com go.\o c profusão de luzes
e distinguia-se immediata á rcal tribuna uma varanda, COI1l:
posta de tres camarotes fOlTados de seda c ouro, e mobiliado
com riqueza e elegancia, destinado aos Exms. deputados. Era
innumerdvelo concurso, assim nos camarotes, como na platéa.
..Chegados SS. AA. RR. o Principe Regente I' sua augusta con. orte (que forão de grande gala), um grito instantaneo e universal, dando ao augusto Principe Regente o titulo, que não
cabia 110S corações, d~ Imperador do I3rasil, e que era a sin~era
expressão de todos os votos, contlDnou.por mui lo tempo em
universaes vivas, as,:im a este dignissimo objeclo da nossa veneração e a sua real coosorte, como a independeocia dó Brasil, aos Ex.ms. deputados e aos assumptos que enthusiasmão
nossos lieis cu rações.
cc Repetirão-se muitos versos analogos. Retlobl';\rão-re as
demonstrações de applauso e de alegna, e elll um extase de
patriotismo os animas de todos se julgavào transportados ao
suspirado dia 12 de Outubro .... ))

blica, suprema lei das nações, hei por bl'm, e com o parecer
do meu conselho de Estado. ordenar o seguinte: fica concedida
amnistia geral para todas as passadas opiniões politicas até á
data deste meu real decreto, excluídos todavia della aquelles
que )á se acharem presos e em processo.
cc fudo o portuguez europeu ou brasileiro, que abraçar o
actual sy terna do I3rasil, c estiVlJr prumpto para defendê-lo,
usará. por distincçào, da flOr verde dentro do angulo de ouro,
no braço e'qlJerdo, COI1l a le::;enda-indepeudencia ou moa te.
Tedo aquellc, porém, que não quizer abraça-lo, nào devendo
participar com os bons cidadàos dos benelicios da sociedade,
c.ujos rlireitos não ~espeita, deverá sahir do lugar bm que re·
SIde dentro de 30 dias, e do Brasil dentro de 4 mezes nas cidades centraes, e dous mezes nas marítimas, contados do dia em
que fOI' publil:ur\o este meu real decreto nas re.pectivas provincias do Brasil em que residir, ficando obrigado a solicitar o
competente passaporte.
cc Se entretanto, purém. atacar o dito s)'stema e a sagrada
causa do I3rasil, ou de palavra, ou por escripto, será processado summariamente e punido com todo o rigor que as leis
impoem aos réos da lesa nação e pelturbadores da tranquillidalle publica.
C( Nestas ml'smas penas incorrerá todo aquelle q.ue, ficando
no reino do Era"il, commetter igual atlfmtado.
(C José 130nil'acio de Andrada e Silva, do meu conselho de
Estado, e do conselho de S. i\!. Fidelissima el-rei o SI'•
D. João VI, e meu ministro c sec~etario de Estado ~os negocios do l'elUO e -estrangeiros. assim o tenba entendido e faça
executar. mandando,o publicar, correr e expedir por copia aos
governos pruvillciaes do reino do I3rasl!. Palacio do Rio de Janeiro, 18 de Setembro de 1822 (Com a rubrica de S. A. R. o
Príncipe Hegente).~José130nifacio de Andrada e Silva.
cc E para constar se mandou publicar e aflixar o presente
edital nos lugares do costume. Rio, ~1 de Setembro de 1822.
-José Clemente Pereira. »

Eàitaes.

cc Meu filho.-Não lenho respondido' as tuas cartas por se
terem demorado as ordens da,s cOrtes; agora r,eceberás os seus
decrrtos, e te recommendo a sua observancia e obediencia ás
ordens que reCebes, porque assim ganbarás a estimação dos
portuguezes, que um dia flas de governar, e é necessario qoe
lhes dês decididas provas de amor pela nação.
CC Quando escreveres lembra-te que és um principe e que os
teus escriptos são vistos, por todo o mundo, e deves ter cautela não s6 no que dizes, mas tambem no modo de ta explicares. Toda a [amllia real estamos bons j resta· me abençoar-te,
como pai que muito te arna.-João.
cc Paço de Queluz, em 3 de Agosto de 1822. ))

«O senado da eamara faz saber ao povo e tropa desta cidade qne, tendo previsto que era vontade unanime de todos
acclamar Imperador constitucional do Brasil a S. A. R. o Principe; desejando acautelar que al~um passo precipitado apresentasse com as cf)res de partido Jaccio~o um acto, que a vontade de todo o Brasil requer, e que por esta razão, e pela
importancia de suas consequencias, deve apparecer a face do
mundo inteiro revestido das formulas sol~rnnes, que estão re.
conhecidas por enunciaLiva da vontade unanime dos povos
tem principiado a dar as providencias necessarias para .que ~
acclamação de S. A. Real se faça solemnemente no dia 12 de
Outubro, natalicio do mesmo Senhor, não s6 nesta capital, mas
em todas as villas desta provincia, e tem jnstos motivos para
. esperar que a maior parte das provincias colligadas pratiquem
outro tanto no mesmo-fausto dia.
ce E porque será muito importante a causa do Brasil, muito
glorioso ao aCerto com que este vai dirigindo a gran,1e obra da
sua independcncia, e de muita admiração, finalmente. para os
povos eopectadores. se no mesmo dia 12 de Outubro fôr S. A.
Real acclamado Imperador constitucional do Brasil solemnemente em todas. ou quasi todas as' suas provincias. roga o
m,'smo senado ao povo e Iropa desta cidade que suspeudão os
transportes do seu enthu iasmo atê o expressado dia; e ao
mesmo tempo os con ida para que, unindo-se a elle, o acom·
papbem a fazer solemne, ~rande ,e glorioso tão importante
acto. Rio de Jnneiro, 21 rle Setembro de 182\!.-José Clemente
Pereira. ))
ce O senado da camara desta cidade, em cumprimento de uma
portaria da secretaria de Estado dos negocios do reino na data
de 20 do corrente. manda publicar por bando o decreto do
teor sl'guinte decreto:
cc Podeudo acontecer que exi tão ainda no Brasil dissidentes
da grande causa da sua independencla politica, que o povos
proclamarão e eu jurpi defende•., os quaes, ou por crassa ignorancia, ou por cé90 fanatismo pc' s antigas opiniões, espalbem
I'umores nocivos a união e tranquillidade de todos o bons brasileiros, e ató mesmo ousem formar proselvtos de seus erros;
cumpre inlperiosarnente atalhar ou pren;nir este mal, sopaI'nndo os perlidos, expurgando delle,; o Brasil para que as suas
acçOes, e a l10guagem das suas opiniiies depravadas. ndo irritem os bons e leaes brasileiros a ponto de se atear a guerra civil. que tanto ma esmero em evitar; e porque eu desejo
sempre alllar a bondade com a JusU\a e com a salvação pu-

Cal'ta que Sua Magestade dirigio aS. A. R. o Principe
Regente do Brasil e Se!t de{ens01' perpetuo.

Resposta de S. A. Real.
cc Rio, 22 de Setembro de 1822.
cc Meu pai'e Senhor.-Tlve a honra de receber de Vossa Mage.tade urna carta datada de 3 de Agosto, na qual Voss Magestade me reprehende pelo meu modo de escrever e fallar da
facção luso·hespanbola (se Vossa Magestade me permitte, eu e
meus irmão~ br<lsileiros lamentamos muito e muito o estado
de coacção em que Vossa MageEtade jaz sepull.ado); eu não
tenho. outro modo de escrever, e corno o verso era para ser
medido pelos infames deputados europeus e brasileiros do partido dessas despoticas côrtes e;;.ecutivas, legislativas e judiciarias, cumpria ser assim; e como eu agora, mais bem informado, Rei que Vossa Magestade está pOSItivamente preso, escrevo (esta ultima carta sobre questões jã decididas pelos
bra.ileiros) do mesmo modo por qué, com com perfeito conhe·
cimento de causa est(lU capacitado que o e tado de coacção, a
que Vossa Magestade se acha reduzido, é que o faz obrar bem
contrariamente ao seu !iberal genio. Deo' nos linas e se outra
consa pens<!cssemos.
cc Embora se decrele a minha de herdação, embora ~e commetlão todos os attenlad'bs que em olubs carbonarios forem
forjados, a causa sanla não retrogradarâ, e eu antes de morrer
direi aos meus caros brasileiros: Vêde o tim de quem e expoz pela patl'ia; imitai-we.
C( Vossa Magestade manda· me. que digo! mandão as cOrtes
por Vossa Magestade que eu faça executar e execute seus decretos; para eu os fazer executar e executa-los era necessario
que n6s bra ileiros livres obedecp.ssemos á facção: respondemos em duas palavras: Não queremos.
cc Se o povo de Portugal teve direito de se constituir-reYolucionaríamente-esta claro que o povo do Brasil o tem do·
brado, porque se vai constituindo, respeitando-me a miru e as
autoridad~s estabelecidas.
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cc Firme nestes inabalaveis principios, digo (tomando a
Deos por testemunha e ao U)undo inteiro), a essa caüla sanguinaria, que eu, como Principe Regentll do reino do Brasil e seu
defensor perpetuo. b'li por bem declarar todos os decretos preteritos dessas fdcciosas, borrorOSils, macbiavelicas, utsorganisadoras, hediondas e pestiferas côrtes, que ainda n5n mandei
executar, e todos os milis que fizerem pal:a o Brasil, nullos, il'ritos, inexequiveis, e como tae com um veto ab-oluio, que é
sustentado pelos brasileiros todos, que, unidos a mim, me ajudão a rlizer: De POI tugal nadil. nada; nãu queremos nada.
« Se esta declarôção tão franca irritar mais os animosdesses
lusos-hepanhoes, que r.nandem tropa a~uerrida e ensaiada na
guerra civil. que lhe faremos "êr qual é o valor brasileiro. Se
por descouco se atreverem a contl arl3r nossa sanla causa, em
brevl) yerào o mar coalhado de corsa rios. e a miscria, a fOllle
e tudo quanto lhes podeI mos dar ~m troco de tantos beneficio.,
scr~ praticado contra esses conpbeus; mas que! quando I1S
àesaraç;-;dos pOI tuguezes os couhecerem bem, elles lbes darão
,
o jtf to premio.
cc Jazemos por muito leOlpo uas trévas ; hoje vêll10S a luz.
Se Vossa lIlagestade cú estivesse seria respeitado, e entuo veria
que o povo brasileiro, sabendo pi ezar sua liberdade e independencia, se empenha cm rcspl ilar a autoriuilde real, pois
não é um bando de vis carbonarios, e assassinos, como os que
tem a Vossa UlIge,tade no mais iguominioso captiveiro.
cc Triumpha e triuOlphara a indepel1decia brasilica, ou a
morte nos ila de cu tar.
cc O Brasil ser:l: eseravisado, mas os brasileiros não; porque
ernquanto houver sangue em nossas veias ha de COI'I'er, e pI imeiramente hão de conhecer me1lJor o-Rapaziuho-e alé que
ponto cheg·' a sua capacidade, apezar de não ter, iajado pelas
côrte estrangeiras.
cc Peço a Vossa Mage tade que mande apresentar esta as cOrtes! as côrtes, que nunca forào geraes, e que são hoje em dia
sÓ de Lisboa, para que teulJão com que se diYlrtão, e gastem
ainda um par de moedas a esse thysico thesouro.
cc Deos guarde a preciosa vida e saude de- Vossa Magestade,
como todos nós brasileiros desejamos.
(C SOU de Vossa Magestade, com todo o resp~ito, GllJo, que
muito o ama e subdito que muito o Yenera.-Pedro. II
cc-A energiça resposta do magnanimo Printipe (diz o Es-

pelho). dirigida aos facciosos que traçarão a carta precedente,

abusando do estado de prisão e perf~ila coacção em que ty rannamente conservã o Sr. D. João VI, acabara de dissipar as
frivolas esperanças que ainda lhes-inspirão e fomentão os ini·
migos da santa causa do Brasil.
cc Seus projectos de ambição se quebrão contra este rochedo
inabalavel. E nós, afortunados brasileiros, tendo á nossa frente
o beroe, que nos honra com o doce nome de nosso irmão, sa·
beremos sustentar a sua gloria e a nossa independ.encia contra
os insensatos ataques de nossos assanhados contrarIos, contente
cada uDl de dar a vida
cc ..... por mandado
cc De um rei que temos alto e sublimado. »
cc A seguinte proc\ntllação, com que S. A. Real se despedio
dos paulistas, é ainda mais uma prova da nobreza dos seus
sentimentos e do conslante afIecto aos seus brasileiros.

Imas
tambem porque a nossa patria esta ameaçada de so(l'rer
uma guerra, que, não só nos ha de ser feita pelas tropas que de
Portugal forem mandadas, mas igualmente pelos seus sel'vis
partidista- e vis en.issarios, que entre nós existem atraiçoandonos. Qnando as autoridades vos não administrarem aquella jusl'ça imparcial, quedellas deve ser inseparavel, representai-me.
que eu providenciarei. A divi a do Brasil deve scr-indcpendeneia ou morle. SalJei que quando trato da causa publica nào
tenho amigos e vallidos cm occa i50 alguma.
cc Existi tranquillos; acautelai-vos dos facciosos seclarios das
côrtes de Lisbca, e contai em toda a oeca ião com o vosso defensor perpeluo. Paço, em 8 de Setembro de 1822.-Princlpe
Reoente. »

vimenfo (la 11'opa em Pernambuco e deposiçao do
govcrno.

,ii

II

Tel'mo de aj-untamento da t7'opa e po,/;o neste se1zado
o que nelle se contél//.-Aos 17 dias do mez de Selem-

jJ(tr'a

bro de 1822 annos, nesta villa cio Recife e paço do conselho
della, ahi se ajunlarão os actllaes juiz de fóra pela leI, vereadores e procuradores abaixo-assignado>, por serem COI,yocado,
pela força arn;ada e povo, e, sendo ahi. se apresentou, como
cODlmandanle da força armada, o capitão Pedro da Silva Pedroso, e disse que a fOl'ça armada e o povo, que se acha vão
pre entes, tinhão deposto o aclual governo desta provincia, pOt·
[111' oftlciado aS. A. Real o Principe Regente e defensor perpeluo do Brasil conlra a tropa e povo desta villa, tralando-os de
facciosas pelo acontecimento do l ' de Junho, o que, ouvido por
este senado, respondeu que elle era um mero orgão do povo, e
que sÓ servia de patenlear a sua vonlade quando era requerido,
e que por isso receheria 05 seus votos alé que S. A. Real não
mallda;:se o contrario, ao que respondêrão que ji tinbão ofliciado à junta eleitoral de Olinda para e nomear um governo
legal por todos o eleitores desta provincia. que por is:o só
quelião nomear um gov6mo temporario, até que no adjunto
dos eleitores se elegesse o que deve ficar permanEnte, emquanto
S. A. Real não mandar o contrario, e requerêrão mais que devia ser o dito governo temporario de cinco membros. inclusive
presidente e secretario, apezar deste senado ter opinado que
bastava um governo interino de tres membros, como manda a
lei; mas, sendo cDnvencido pela opiniãO da força armada e
povo, se procedeu a voto para o governo de einco membros,
e sallio para pre [dente Francisco de Paula Gomes dos Santos,
com 81 votos, para secretario José Mariano de Abluqerque,
com 87 votos, e para membros o padre Ignacio de Almeida
Fortuna, com 74 votos, o tenente-coronel Tbümó Fernandes
Madeira, com 55, Felippe Nel'Y Ferreira, cum 4~, aos quaes se
dirigirão participações para irem a camara da capital tomar a
posse do estylo; e para de tudo constar mandarão fazer este
termo em que assignarão com a força armada e povo; e eu
José Maria de Albuquerque e Mello, escrivão da camara, o escrevi,-Monteiro.-Lacerda.-Peixoto.-Carneiro.-Castro.
cc Seguem-se as assignaturas da tropa e povo.
cc Esla COllforme. Recife. 20 de Selt:mbro de 18~2.-Jo.é
I1laria de Albuquerque e Mello, escrivão da camara, escrevi e
assignei.-Jnsé Maria de Albuquerque e Mello. Il

Ci7'cular a todas as camm'as e capitaes-l1Iól'es das comar·
cas de Olir/da e Recife, e a lodos os c.qmmandantes dos
Proclamação.
corpos de :1. e 2· Urdw desta provincia, com as pequecc Hunrados paulistano l-O amor que eu consagro ao Brasil
nas differenças que são relatú;as a cada um dfsfas des·

em geral e a vOssa provincia em particular, por ser aquella
que perante mim e o mlllldo inteiro fez conhecer primeiro .que
todas o systeOla machia velico, desorganisador e faccioso das
côrlcs de Lisboa, me obrigou a vil' entre YÓS fazer consolidar
a fraternal umão e tranquillidade, que vaeillaya e era ameaçada por desorganislldores, que em breve conhecereis, fechada
que seja a devaósa a que mandei proceder.
cc Quando eu, mais que contente, estava junto de VÓs, chegão
noticias que de Lisboa os traiuores da naçàÇl, os infames depulados pretendem fazer atacar ao .BraSIl, e tirar· lhe do seu
seio seu defensor. Cumpre-me, como tal. tomar todas as medidas que minha imaginaçãO me suggerir; e para que estas sejão
tomadas com aquella madureza que em taes CI ises se requer,
sou obrigado, para servil' ao meu idolo, o Brasil. a separaI-me
de v'lis (o que muito sinto), indo para o Rio ouvIr meus comelheiros e providenciar sobr'e negocios/de tão alta monta. Eu
vos asseguro que cou~a nenhuma me poderia ser mais sensivel
do que o g.)lpe que minh'alOla som'e, separando-me de meus
paulistaIlos, a quem o Brasil e eu devemos os bens que gozamos, e esperamos gozar de uma constituição liberal e judiciosa.
C( Agora, paulislanos, SÓ vos resta conservardes união entre
- vós, não SÓ por ser esse o de,ver de todos os bons brasileiros,

tinos.
cc O governo temporario da pruvincia de Pe! nambuco, deito
pelo vuto ger.al do povo e lI'~pa de,ta praça, para su ter ~s redea da admlni,lração pubhca. no entanto que pelos eleitores
de todas a$ pai OClJills se haja de l'rigir aquel!e que ha de provisoriamente "oyernar, alé que S. A. R. o Pnllclpe Regente do
Bra ii outra Cousa deteJ mine. faz saber a V \-. 55. que no dia
de hoje tomou a slla posse, a qual lhe foi cunferid;J pelo senado da camara da capital, e achando-se no eXerC!CIO de suas
funcções reconlmenda a essa e.amara que faça sClentes deste
acontecimento aos povos do seu dbtl ielo, IDstruindo· os d,?s
importantes motivos que occa,ionarão esta ml,;.dan~?, para cUJO
eITeito llJes pulJltcará' o impressu, que com este vai junto; .c espera este governo que V,v. 5S., cooperando quanto esteja da
sua parte para se conseguIr o fim a que nos propomos, d.a feliCidade da palria, coide de animar e tranqullllsar o habllantes
do seu termo, desviando touo o receio de que 1'0~sãO estar
preoccupados relativamente a causa que 150 glorlo_anlcn le
abraçamo!;. e protestamos a VV. SS. 1'alaclO do gU\'erno de
Pllrnambuco, 18 de Selembro de 18~:C.-PrLSidente,Francisco
de Paula (;omes dos Santos.- 'fhon é Fernandes ~ladeira.-
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DAS CONSn'l'U1çOES
Ignacio de Almeida Fortuna.-Secrelario, José Mariano de Albuquerque Cavalcante.
« lIlms. 81's. prc~idente e membros do senado da camara
de••.
« N. B. Aos commandantes dos corpos de ta e 2a linha se
accrescentou o seguinte:
« Outrosim participamos a V. S. que pelo mesmo povo e
tropa fui acclamado. e reconhecido govemador das armas da
- provincia o SI'. Pedro da Silva Pedro~o. para que V. S. llque
nessa intelligencia, e o faça saber ao dito seu corpo. »

« Agora, a minha janella, vi dous homens, que, pur terem

« bigode, creio serem, officiacs, e tiverão esta conversa:

( A expedição sahe pur estes dous dias; deve tocar em Per-

« nambuco; se iá nos não quizerem recebei' vamos a Bahia,

( e de Já nos iremos avistar cr,m os Srs. peroarnlJucanos peJa
« parte do sul, onde t~1lI0S grande par~ido; espero rega« lar-me com ::Joas loiras e com as melhores moças qoe appare« cerem, e depois iremos a ParnaguA.
({ Assim fallárão aquelles desasizadbs. que não puderão en« cobrir seus nefandos designios. Q~bOd J)ii O?7'wn aVB1'tant.
({ Esperamos que sejã.$! l'ruslradas suas teuÇôes pelo valor dos
« llIms. Srs. do collegio eleitoral de Olínda.-A' sala deste ( peroambucanos e oahianos, que farão a estes VelTes o re«
cebimento que merecem. »
governo veio uma deputa\ã\) de quatro lJfllciaes, em nome dos
quatro corpos da la linha dest·, praça. e 1105 indicArão que os
seus corpos se acbavão formados, al1m de proteger as delibe- o SR. D. PEDRO DE ALCANTARA (i I;j,\PERADOR .DO BRASIL)
rações dessa junta eleitoral, relativamente á deposição de alANTES DE SUA ACCLAilIAÇÃO, ENTRA NA MAÇONARIA.-INguns membros <Iesla junta provisoria, que pMe ser desagrada·
vel qualquer opposiçilo que 5,) pretenda fazer, afim de obstar a
-" ENTRE O GRANDE ORIENTE E O
TRIGAS QUE HOUVEIUO
esta pretenção ; roc;a a V V. S~. quei rão condesceuder em tudo
APUSTOLADO.
o que fór reluLi vo á nlud·,n~a deste governo, pois que todos os
membros delle instanLemente p~d~m a sua demissão.
« Em_ nome de S. A. R. o Pnncipe Rel!enLe e perp(üuo deInstallaJo O Grallde Oriente, no Jia 24 de Junho
fensor do Brasil, e de todo o povo da provincia, vai esta junta
recommendar a VV. S8. a paz e a ordem em todas ás delibe- de 1.822, lendo por bAse as tt'es lojas antigas, Com:
rações de5sa respeitavel junta eleitoral.
mercio e Artes fundada em 24 de Junho de 1.815,
({ Deus ~uarde a \IV. S8. Palacio da junLa provisoria do
governo da proviucia de Pel'llambuco, 16 de 8elemuI'0 de Esperança de Nictberoy e União e Tranquillidade,
18:!2.-J\JIanoel 19nacio de Carvalho, pro-pre5idente.-Bento ubdivisões da primeira, foi eleito gl'ão-mestre o
José da Cosla.-Joaquim José de Miranda.-Felippe Nury conselheiro José Bonit'acio de Andrada e Silva, que
fClreira.-Laurcminu Antonio Moreira de Carvalho, secre- occupa va o cargo de primeiro ministro do t'eino do
tario. »
O

o

governo tempol\l1'io da pi'ovillC'i'l de Pernambuco aos
habitantes da mesma.

« Honrados compatriotas l-Entrando nós na ardua tarefa
de que fomos encarregados pelo povo e tropa desta praça, de
dirigir o andamento dos negocios da provincia no curto intervallo de poucos dias, no Um dos quaes se ha de solemnemente
eleger por todos os eleitvres de parochia vo,sos legttimos repre,sentantes, aquelle governo provisorio que nos ha de reger emquanto S. A. R. o Principe Regente do Brasil o consentir; é
de nosso primeiro dever protestar-vos o decidido empenbo em
que estamos de promover a ordem e Iranquillidade pnblica durante o tempo da nossa arriscada commissão ; não vos devem
ser desconhecidas HS causas que motivArão a mudança daquelJe
governo, que até agora vos regêra, emquanto estaveis detelminados a seguir um systcma, que, não sendo o mesmo que
hoje tendes jurado, é mister haja á testa da governança publica .pe,soas que mereção a vossa confiança; o governo temporario, não se ,podendo lisongear de a possuir naquelle gráo
que desejara. comtudo não cede o passe em âcrysolado patriotismo e sincera adbesão á causa da patria, e porque lhe fallece
aquella copia de luzes, necessaria para o exacto desempenlJo
dos ,eus sagrados d~veres, espera daquelles seus concidadãos,
que () quizereOl coadjuvar, Iue hajã{) de diric;ir as suas representações e comllluuicar as suas idéas por escripto, na certeza
de que lhe serão aceiLas do melhor grado, bem como tambem
já cum a sua C1111per3ç~o, e meios que estiverem á sua disposição para se conseguir o importante fim da salvação da paLria,-a
qual com todas as nossas forças nos devemos sacrificar.
« P~laeio do governo de Pernambuco; JS de Setembro de
lS\!2.-P, esidente, Francisco de Paula GQmes dos Santos.Ignacio de Almeida Fortuna.-Thcmé Fernandes Madeira.Secretario, José Mariano dfl Albuquerque Cavalcante. »
« Outros artigos que não copiamos (conLinúa o Espelho)
têm por objecto promover a eleiçãu da juuta provisoria, o protesto dos membros da junta deposta Felippe Nery Fel'J'eira,
Joaquim José de Miranda, Antonio Jo>é Victoriano Burges da
Fonceca u Manoel Ignacio de Carvalho, uma proclamaçil,l do
primeiro, termu de posse do governo temporario, outro protesto de Gervasio, dirigido à junta eleitoral de Olinda, um manif,'sto do novu governo, etc.
« Com ell"uito ins{"lJou-<e o mencionado governo, e furão nomeados:
({ Presidente, Anonso de Albllquerque Mal'anhão.
« Secretario, José Mariano Cavalcante de Albuquerque,
( Membro. t'r,\nCÍ5CO Paes Balreto. moq;ado do Cabo.
« Vogae5: Franci5eo tle Paula Gomes, Juào Nepomuceno, tienhor do engl'ntlo C~rahú, Manoel Ignacio de lIIello, teUl'ntecoronel de milícias. Francisco de Paula Cavalcante de Albuquerque.
« O deput~do por Pernambuco â5 cortes de Lisboa Manoel
Zef!lrino tlus 3alltu.<: escrevendo a um seu nmigo, membro do
anl1go l;uvel'llO, lhe 1hz em um P. S. o seguinte:

Brasil, na l'egencia do SI.'. D. Pedro, e, ao mesmo
grão-mestre, fot'ão apI'esentados os planos pua a
inuepcnuencia do Brasil, para o que já de ante-mão
l!'abalhava a loja Commercio e Artes, como consta
das actas originaes, que tenho aqui presentes; e o
grão-mestre que já conservava os mesmos sentimentos pela independel1cia do Brasil, os adoptou,
e se poz com outro,:; cidadãos prestimosos, á frente
do movimento já principiado: no que tambem concordou seu irmão M1rtim Francisco. Forão então
filiadas e iniciadas" muitas pessotl~ proeminentes na
politica, e de reconhecida iustl'Ucção.
Por proposta do gl'ão-mestre José Bonifacio, foi
apI'esentado á maçonaria o Principe Regente o Sr.
D. Pedro de Alcantara, sendo acompanhado ao edilicio pelo coronel Luiz P-ereira da Nobrega e recebido á porta pelo (hoje) conselheiro João Martins
Lourenço Vianna, onde, reconhecido, é proclamado
m~mbro effectivo da loja Cqmmercio e Artes. Tendo
depois elevado-se em geio, foi em uma assembléa
do povo maçonico o Sr. D. Pedro pt'oclamaJo gt'ãomestre da ordem, cujo malhcle recebeu. José
Donil'acio, que nào assislio áquella sessào, ou antes
genle, que o cercava, não gostou deste acontecimento, porqu9 via enfraquecer a sua influcncia politica, e preponclerancia.
Na occasião em que o Sr. D. Pedro foi pt'oclamado Grão-Mestre da maçonaria no Bl'asil, o general
Oomingos Alves Branco Muniz Baneto, orador da
loja Commercio e Artes, recitou o discnrso que
aqui transcrevo do pl"OjJrio original manuscripto que
pára em meu poder, e qUE; é concebido nestes
termos:
( Respeitavel grão-me Ire e illustre a.ssembléa.-O que saue,
ensine; o prudente, go\'erue; e o sablO, reze. São axiomas do
sempre merooravel marquez de Pombal.
« r ão podendo baver justa liberdade, nem podendo existir
algum povo que possa chamar-se Ií.vre sem que lenha o direito
de petição, e de exprimir as suas ldéas e os seus pensamentos,
direito que, sendo imprescriptlvel ~ inalienavel, só nos Estados
onde rege o despotismo não é respellaC:o; lião pusso. portanto,
temer [Jcrante VÚti, Senbur, que em lalltas e tão dia'erentes fórmas tendes manifestado todos os VOti!'os assiduos desvelos e fadigas a prol da liberdade constitucionnl. ~ da melhor ventura
naCIOnal brasilica, o exprimil sem receIO os meus pensamentos.
« Bem sei de alguns, que para seus sinistros fins particula.
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res. ptrfidamente buscando minar o edificio constitucional,
andão, ao que parece, apostados a semear sizania, pretendendo
introduzir entre nós a discordia. Mas de certo não hão de conseguir os seus iniquos fins. porque constituição é uma sentinella
que eslá alerta e precavida contra os perversos embusteiros
occultos ou desmacarados.
« Respeitavel Ir.'. Mest.'., ouvi·mr.
« As boas intcnÇÕes dos vc,ssos amigos e amigos da patl'Ía, e
<la illu.tração e vantagéns do que mais lhe convem, se achão
em grande parte reunidas ne,la augusta assembléa. Seria uma
reacção iujusta, indecorosa e ingratâ o duvidar. Vós conliastes
em nós, o nós conlJamos cm vós. A vos a firmeza nesta confiança dévia ser tão iodossoluvel como o é a nossa, e portanto
não vos deveis abandonar aos C.lpriL'/lOs e ás persuasves dos
nossos inimigos, fazendo"":vos crêr que esta respeita vel assembléa maçonica, que tanto tem conperado para segurar e manter
o edificio da independencia, e eleva-lo ii categoria de Imperio
pelos eus lJriosos e assiduos Irabalho , pelas suas luze< e dispendia, sendo todos os seus desvelos firmar o thronu, que vós
dignamente occupiles, cum laços de amor e de fidelidade, eslabelecer um codigo nacional que olhe para o bem commum do.
povos, que firme a solidez de SeUs dirQiws e fóros, e que faça
respeitar-vos. que seria capaz de se abandonar a vãos caprichos
afrontar a vossa autoridade e mudar de opinião.
cc Pn:cavei-vos, R.'. G.·. M.·., de embusteiros. Não vos
abandoneis ii enredos, a vãos caprichos. Attcndei que na creação Je um Imperio deveis ter em mUita consideração qual li o
genio que o púde conservar ou ~l1e o póde destruir. Dcos tem
visí velmente moslrado que auxilia a nossa justa causa; não
trabalhemos para que elle retire a sua l!mnipotentc mão pan
nos deixar cahir nas desgraças e na confusáo, apartando-nos
dos vinculas que nos unem e tIas condições do nosso pacto social, tendo por 'l1e o Imperador a prerogalil'a de fazer todo o
bem sem ser responsavel, pelo mal.
cc Se mãos impias pela intriga pretendem apagar a sagrada
tot:ha que nos allumia. sejãv estes sacrilegos lançatlos para fóra
do nosso gl'elllio, e sejão dcstestados e os seus nomes apagados
da tahella que nos llOnra.
« E agora, R.'. G.·. ~1.'., que, com a maior satisfação, esta
respeitavel assembléa vos vc hoje reunido, e sentado no throno
deste templo para estreitar os vlDculos que o orgulho pretendia
separar, permitti que eu, como fraco orgão dos dignos membros desta assembléa, vos saude respeitosamente, e vos lembre
que vós honrastes este recinto da paz, da virtude e da união
com a aceitaç-o da sua presidencia.
cc Tendes presenciad') quaes s~o os honrados sentimentos,
lealdade e franqueza dos seus membros, e portanto estais bem
ao facto do nosso legal comportamento. O ciume que se atiça
contra a n'Ossa franqueza e lealdade por aquelles que preten·
dem desvairar-vos do trilho que tendes seguido, vos queira fazeI' inoteis.as nossas honrosas fadigas e a nossa vigilancia. Não
acrediteis que é' por amor de vós, mas sim pelo bom sabor do
despotismo que elles pretendem estabelecer, acoberto da vossa
autoridade.
cc Apartai-vos, digno Gr.·. M.·., de homens colericos eforia·
sos. Por mais scientes que elles sejão nunca achão a razão, e só
propendem para n t:rime. Vós tendes sabedoria, prudenCla,
comedimento e moderação; pürtanlo não vos deveis abandonar a malvados. Atalhai todo o ulterior progresso da intriga,
confiando dvs vossos leaes maçons; e -o é preciso, para persuadir-vos, que feçamos algum sacrificio, permitti que- aquella
ficção, que a nos a lithurgia insinua, de escreverem os profanos com o sangue extrahldo das suas veias o juramento, que
neste templo devem prestar, permittl, sim, que se reaJise; não
sejão as veias dos nossos braços ra"gadas : seJão, sim, os nossos
peitos na vossa mesma presença;. mandai-os ferir sem a menor piedadt!, e então achareis em os no,sos corações gravada a
vossa ertigie. e os caracteres cle amor, de honra, de lealdade,
- .
de constancia e firmeza para COLllvoseo,
c( N,io serão, porém, est1 s mesmos carJctpl'es os que lJav.eis
encontrar nos.coraçõl!s daquelles que atraiçoão e nos atraiçoão,
porq~e nesses infames pei\os só d~scohrirt:is oS,seus part~culares 1ll1eresses, o se~ amor pr<'pno, o maIs refinado e~elsmo,
os seus torpes capflchos, a In~'lga. a vl~gança e o odlO. Mas
se comludo não fór bastante tao precedida experip.ncia, e se
fór de vossa vontade que esta digna e virtuosa corporação não
~xista, embor~ seja ~bolida, mas não se lbe roça sem molivo
mgratas IOJUstlÇaS,=Dlsse, »

de S. Paulo pelos successos do dia 26 de Maio passado. e ou
tros que a este ~e seguirão, pot.'do-sll em liberdade o, que estiVErão pres6s.
« Caetano Pinlo de Miranda Mon'cnegro, de meu conselho
de Estado e do conselho de S. 111. 1". o Sr. D. João VI. e meu
minislro e secretario de Estado dos nl'f:;ocios da justiça, o enha
assim entendido e o façã executar com os dl'spachos nec~ssa
rio.. Palacio do Rio de Joneiro, 23 de Setembro de 1822 (C:jJ)~
a .rubrica de S.,A, R. o Priocipe Uegente.-Caetano Pinto de
~llranda Montenegro. "

Creaçao da guarda civica e outras providencias que-se
lomárào (ext. do-Espelho).
(( ElIlre muiLas providencias com qU'l S. A. Real e
tem empenhado na prosperidade lio Brasil, de que é perpetuo defensor, memoraremos os seguintes:
« Por decreto de L8 de Setembro !louve por bem ueLerminar que o escudo de armas do reino du Brasil seja
em campo verde uma espllera armil1ar de ouro, aLral'essada por lima cruz da ordem de Christo, sendo circulada
a mesma espllera de 19 eslrellas tle praLa em uma orla
azul, e firmada a coroa real diamanlina sobre o escudo,
<:ujl)s lados ser~1O abraçados por dons ramos lias plantas
de café e tabaco, como emblemas ela sua riqueza commercial, representados l.la sna pl'opria CÔI' e ligados na
parte inferior pelo laço da nação; e outrosim que a baodeira nacional seja cõmposLa de um parallelogramo verde,
e nelle inscripto um quadrilatero r1JOmLJoidal, cor de
ouro, ficando no cenLro o mencionado estudo,
« Por decreto de 3 de OuLubro CreOil e organisou a
gnarda civica, composta das classes d-os mais dislinctos
cidadãos, consLaOllo de um corpo de ca vallaria e outro
de infanLaria, além de um estado-maior, formado por l°
e 2° commandante, ajudanLe e secretario. Em cada um
dos corpos o estado-ma4or será composLo de major e ajudante. Haverá quaLro batalhões de ilJfanLaria cada um
com quaLro companhias de 94 praças, a aber: capiLão,
tenente, alferes, 2 sargentos, 8 cabos, 80 soldados; e
dous esquadrões de caval1arid com 50 praças, a saber:
capiLão, Lenenle, alferes, 2 sargentos, forriel, 4 cabos,
40 soldados, o que Ludo faz o compuLo de L 728 praças.
« Por decretos de 2 de OuLubro malldou crear nos tres
b\\talhões de fuzileirOS da côrle mais um alferes por companhia, exLinguir o lugar ue inspector nas Lres armas,
formal' do batalhão de caçadores Henriques um batalhão
de artilharia de milicias, crear no districto dos Campos
dos Goytacazes uma companhia de arLilharia a cavallo,
composta de 50 praças, addida ás brigadas de arLilharia
a cava!lo da côrLe, e, finalmenle, crear \10S disLrictos du
Ilha-Grande e ParaLy uma companhia de artilharia, composta das mesmas 50 praças, ficanelo addida ao regimento
ue arti!!l<u:ia da côrte. II

DeCl'eto

eplano de orgall isaçüo da guarda civica,

(l Logo que cliegou.a esta capilal a nOlicia de que PorLngal, em menosrabo dl)s direitos de igualdade e liberI
d
dade civil para este reino do Brasil, proc ama os tão solemuell1enLe \lO aNo 2'1 das base~, projecLa aggreo.lir, e
pela força Lomar esLe innocenLe e brioso povo do ilrasil
ao abjecLo anLigo estado de colonia, paLenLeou-se a publica· jndigna~ão; e os habilantes desta provincia, anilDados do justo senLimenLo cle ua honra e pundonor
ofl'emlido corrêrào a alistar-se volunLariameule para a def
d'"
"
I
.
f" . . d', 'L
,I' _
esa e sua pdllla e ( e seus luan ell\ eis u elos, 'peuID
do-me que h~uvesse por bem do aprJr?l_ar o lllcluso
plal~o, que á Illl11ha auguslu presença dll'l~lrao para a o~'
galllsação de Ulll Cu rpo, compORto tias classes-dos ma~
disLinclos cidadãos, com a denomi\lação de-guarda CI-

I
I

Decreto de 23 de Setembro de 1.822 mandando suspender vica.
a devassa contm os revoltosos de S. Paulo.
. "En, qll~

.
" Querendo corresponeler á geral alegria desta cidade pala
nomeação dos deputados para a assembléa "eral constituinte e
legblativa, que ha de lançar os glorie, os e inabalaveis fundamentos do r,mperio do Era ii, hei por ~em CJj1e cesse e fiq~e ele
nenbum «fit!lto a devassa a que mandeI proeeder na pronnt:ia

,

.

, _ •
.
na.da mais aLlenL? se,nao ti prospel'lda~e,
Independellcla e liberdade COllslltuclOnal deste impeno,
cuj?S i~terc~se~ espo.utalleal~e~lte)urei dere~der, sensivel
a L'to lepelHla5 plolas de patll?t~smo, fidelidade e valor,
het por b~m, apJlrovalldo o rel~l'ldo pIano, l1l~ndal' crea~'
nesta, capital mpa guarda CIVlca, CUJ'!. duraçao pellder~
das CJI'CllmsLanClas que lhe del'1\o ongem, e que sera

I
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DAS~ CON8TITUJÇOES
regulaua segundo os pl'incipios indicados no dilo plano,
que deverá ser logo posto em execução.
li Luiz Pereira da Nobrega de Souza Coulinho, do .meu
conselho de Estado, ministro e secrelario de Estado dos
negocios da guerra interino, o tenha assim entendido e o
faça executar, e,xpedindo parJ este elfeilo os despachos e
ordens necessarias. Paço em 21) de Setemhro de 1822
(Com a I'ubric;t de S. A. H. o PI'!ucipe I1cgeute .-Luiz
Pereira da Nobrrga de Souza Contlllho.
li Cumpra-se e registre-se. Paço, em 3 de OUlubro de
'1822,-Nobrega. »
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cha a apresentar ao mesmo augusto Senhor uma convenienle representnção por carla, de que damos a seguinte
copia.:

I! IIlm. SI'.-A Cam!ll'U da leal cidade úe ~lal'iaIJa, por
accol'l!f1o lavrado no dia de !Ioje 30 de Setembro. lem au- {orisado a V. 5., para, em nome da m~sma e do povo
deste lermo, apresen lar a S. A. Real a carla inc:1usa, pela
qual fl'l. vêr ao mesmo auguslo Senhor quc. não só acha
inveslido em lodos .os altributos que lhe devem competil' pela con Liluição, como chefe lto poder exccu!h'o,
como que eslá ilccordado ser cIte no dia 12 de Outubro
Plano da orgallisação da guarda civiw.
acclamac\o 1l11p('J'ador do Brasil, celcbrandll-se não só as
auguslas cerimonias, que pede um tão alto e ublime
« Será organisada com as duas armas de iufaniaria e motivo, como da I'em-se graras ao Todo-Poderoso I elo~
cal'aItaria, e composla de um eslado-maior, qnalro bala- favores com que prolege este reino.
lhões de infantaria e clous esquadrões de cavallaria.
I! Oeos guarde a V. S. i\lariana, em camara de 30 de
I! Eslado-lllaior.-Primeiro comlllandanle 1, SegUndO' etembro de 1822.-IItm. Sr. capilão-mór Jo é loaqnim
commandante 1, ajudante '1, secretario 1, (Total) 4.
da I\ocha. (Às ignado )-Agoslinho Marque& Perdigão
« l3alalhão de infantaria.-E ladu·maior: major l, ,lu]hrÍro.-Luiz José de Godoy Torre§.-JoaCjuim Coelho
ajudanle 1, (Toial) 2; cUllIlJilnhia: capitão 1., tellenle 1, de Oliveira Oual'lr.-JosÓ Caelano Ilodrignes Horta,alferes 'I, sargentos 2, foniel 1, cabos de esquadra 8, [gnacio Jose Rodrigues Duarte. »
soldados 80, (Tolal) 94.
« Cavallaria.-Eslado-maior: major 1, ajudante 1,
li
a I'llla de Queluz e em VHla-Rica se pralirou .0
(TOlal) 2; esquadrão: companhias 2 ; companhia: c[lpi- mesmo no dilo dia 3D, e consta por carias veridica de
tão '1, tenente 1, alferps i, sargenlos 12, forrie\1, ca- S. João de gj-Rei que no dia 1° de dc Oulubro se congrebos 4, soldados 40, (Total) 50.
gava a Cillllal'a, clero, nobreza e povo para o mesmo fim.
« Recapitulação.-Eslado-maiOl:, 4; batal"õ~s de inli rsto junto ;íqnclla represclltal;ão de Bilrbacena, Iransfanlaria, qnatro, L51.2; esquadroes de cavallana, dous, cripta no n. 93, moslra o eSl'inlO desta riquissillla pro20'2. Eslado comp\elo, 1. 718.
vincia, que felizmente é hoje ode todo o Brasil.
(( N. B. Esta é a força com (]UO presenlemente se [Joderá organisur a guarda civica ; m~s, aconte~endo augESlac/o de Pe?'nambuco.
mento de alistados, podem-se formar companblas frauca ,
até que havendo quatro de infantaria, se forllle um novo
I! earla~ de Pernambuco, dirigidas á pessoa de muita
'batalhã~ ou duas de cavallaria, com que ~e forme um fé, e datadas de 1.8 de Setembro, dizem que houvera
novo esquadrão.
:.
grande Illudança no eSlado politico daqnella provincia,
li Armamento.-Infantal'la: espmgarda, cana na ; caallerando-se inteiramente o governo, endo os seus memvttllaria : espada, pistola.
bros os que em Goyaua del'ão origem li nova ordem de
(I Fardamento.-Será publico 110 figurino.
consas (Consta-nos que ficúra o membro l?clippe Nery
« A guarda cívica júmais se rcunit:à sem ord~m do seu Ferreira).
primeiro commandanle on sem Immmente ]lengo da paE perão-se grandes bens desta mudança. Cartas da
tria: neste ca o ~ reunirá em consequencia de um sig- Bahia de 25 tio mesmo mez aCl'usão noticias de Pernamnal que se tenba feito conhecer, e que se não confunda buco alé 19; confirmão o que fica dilo, e accrescenlão
com o rebate ordinario de fogo. Este signa\ será o de Ires que um ou dous dias antes forão convocados os membros
tiros de cauhão, dados snccessivamenle, e quando se le- da jUl1la para livremente declararem seus sentimentos
nha feilo ouvir o loque dos sinos,
arerca das cortes e do Principe. O partido do Príncipe,
a Os majores do; corpos devem ter antecipadamente qne é lIIui forle, tem deposto os que erão favora \'cis li ano detalhe da força, que deve ao loque de rebale ir fazer tiga ordem de cousas, o qne se fez sem sangue.
a guarda dos dilferentes estabelecimentos publicos e real
paço, poslalldo-se com os seus corpos nos seguiutes ponEstado da Bailia.
LOS, onde devem esperar as ordeus do primeiro commandanle da guarda civica, on ellas sejão para a reunião lOli As mesmas cartas dizem o seguinte;
Lal da guarda cm um ponto, Oll para a formatura de
li Aqui a cousas permanecem nf,l mesmo eslado. Uma
destacamelllos de I'olnntarios, que desejem o lugar de
honra i1s tropas da 1- Iillha quando etlas alaquem o ini· li porção de índios e hrasileiros têm-o e apllroximado a
II duas leguas tia cidade"; e tem li, vida escarumuças cnmigo.
I! Ire elles e os I'andalos, De anlbús as parles tem havido
li Pontos de reunião.-l' balalhão, praça da Con tituição; segundo, largo do Capim; terceiro, largo do Paço; li pouco an-gae. Anle-hontem '23 ue elembro) o coraquarto, largo da Ajuda; 10 esqu ldrão, campo de Santa I! nel dos lusitanos, com ouli'o omcial, sahirão a encon« Iral'-se com os iudios; e depoi cada um delleti tomon
Anna; segundo, largo da Lapa.
« Paço, 25 de Setembro de '1 82~.-Luiz Pereira da li diversa direcção para os cercarem. Os indios silhirão
li repentinamente do mato, malárão o cava 110 do geneNoJirega de Souza Cootinho. ))
tIraI, e ferirão ao mesmo em Ire parte, o que assustou
li e pOz em fugida os europeus. II
Manifestações em Minas-Gemes.

I
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li O correio de :\linas (escrl)\'e 9 Espelho , nunca I'eio
tão rico como nesta occa ião. Não são as precio~idades,
que a industria extrahe das entranhas da terra, que boje
oslenla esta bella pl'ovincia. O nobre patriotismo CJue
anima suas acções, o constanle alfeclo ao heroe que afugontou do seu seio a auarchia e a intriga, é o digno
objecto das nossas admirações:
(( Sabemos, por cartas dignas ele todo o credito, que a
camara, clel'o, nobreza e povo de ;\lariulla, assentou no
dia 30 de Setemhro que fosse S: A. neal acclaluado Imperador .coo;titucional do Brasil no dia 1~ de Outubro,
e para isso autorisou o capitão-mór José Joaquim lia 1\0-

Rio ·Grande do Sul.-=-O generlll e governadO?' il1terino das
armas da provincia de S. Pedro ti, (l'opa da mesma
rewüdas em grandé'paroda na praça de Portu-Alegre
a 16 de setembro de 1.822.
li Bl'a '05
e fieis companheiro de armaS,-l ao e só
soure o campo da honra, onde coslumaes valerosamente
dumal' a fOllnna dos combates, que uos devemos rennir
e congrallIlar. Aili me desnlncço haver sido \OSSO camarada con tanlo, \) ignitl nos trabalho; e na gloria; hoje
vos chamei a csle lugar para vos ransmitlir na lingua-
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gem do coração a mesma ingenuidade de sentimentos.
A qualitlade de: generul c governador das armas, que me
l'ecahio pela antiguidade ela minha patente, me i1nl,õe,
além dos deveres de tão decoroso litnlo, o ue vosso ['1'0tcctor, vosso amigo e o de primeiro soldado em sacrifical'
ludo em def~sa, r a bem da minha e vos a pai ri".
" Solda los! CrMe-me, os meus esforço'i elO promover
tiS vossos srldos, os vossos SOCCU!TOS e vencimentos, não
~rão vii' palavras, proteslos futeis; o ,'esso general é deDl"siado sincero para \'05 eng'\Ilar ; oe; filhos, q!1e lem por
divi.,a e juramento illlmolar a \ida pela inLegritlad~ de
seus lares, são os pl'imeiros credores aOs sulfragios de
su"s finanças.
.
.
.
l( Eu sei por obrigação o seu estado: os lu nCClOnanos
de sua admini.tração são honrados e cidadãos prohos :
conliai em mim e nelles, que vos farão a justiça e tli lincção qne mereceis.
CauJarad,ls! \ssús tendes provado que amais a disciplina, porque sem eHa não terieis crJlhido os lomos de
que vos om,Ii:, O I'OSSO general só \'05 quer recomrnen·
tlar obedicncia e respeitu ,ll1 govcrno da provinr.ia. e aos
vos, os chefes c oil1t:iaes de todas as clas,;es. Snstentai
com dignidade, valor e patl'iotismo os "agrado~ direitos
da c;llIsa do Brasil; ella é a caU5a de todos os brasileiros,
ainda hoje ameaçados com grilhàe5 coloniaes. Que insulto! Que indignidade!
" Soldados! Ei·a, o pacto social hrasilien5C estf' eotre
n6s com illdepenrlrncia absolu ta; elle seI;', coi locado no
~auctuario da lei pelos nossos deputado.;, e o incomparavel Prinripe Iiegente deste reino é a sua égide; nó;; lhe
transmillimos tlignamenle o allgnsto titulo de proteclor
e defensor perpetuo desle rico e l'i\Sto lmperio; lemos
peito, armas e ra1.ão ; somes soldatlos e amigos do nosso
heroe: nada falta; seremos feli1.es.
" Viva el-l'ei constitucional t Viva o l?rincipe Regente
couslilucionlllt 'Vi\'ão as côrtes do Brasil I Viva a união
luso-brasiliense e \'iva a fiel e invencivel tropa desta provincia !-João de Deos Menna Barrelo. ))
(l
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peluo, e generalissimo desse lmperio, v.os vem mimosear
entregando-vos em vossas proprias mãos aquellas bandeiras, que em brel'e vão tremnlar' entre nós, caracterisando a nO:iSa independencia monarchica conslituciflnal,
que, apezar de todos os revezc5, será sempre triumphanle.
" Logo que os exerci tos perdem os estimulos da honra,
e a obediellcia, que devem Ler ao poder' I'xecutil'o, 11 01'dcm. e a paz de repente é snbstituida "ela llllal'chia; mas
quando eHes são, como este, que tenho a glOl'i;,! de r.ommaudar em chefe, cllja dil'!sa é valOI', !'espeito e obedienela. aos seus Sllpel'no>l'es, os cidadãos pacifieos conti,o com
a sna segurança indil'itlual, l' de J)I'oprieclade, e os perversos J'etirão-se da sociedatle, succumllem, ou converlem·se.
" Quando a paLria precisa ser defendida, e o exercito
tem por divi a - Independencia ou morlo - a palria descança Lranquilla. e os inimigus assuslão-se, ão vencitlos,
e a glOJ'ia da nação redobra o brilho.
« Soldados, nãtJ vos recommenJo \',rior, porque vés o
tendes, mus sim vos asseguro, qne podeis conlar selnpr"l
com o vosso generalissilllo, nas occasiões mais ilrriscadas,
em que elle sem amor á vida, e só [, palria \'0 conduzirá
ao r.ampo da honra, onde, ou todos morreremos, Ou a r.ausa
!la de l'cr vingada: Soldados! qn:tl será o nDSSO prazer, e
II das nossas fa:uilias quando ao 'Seio dellas volLarmos cobertos de louros, nos virmos rodea'los da cara espos~, e
dos 111110s, e lhe dis ermos - aqui me tendes, quem defenCle ? Brasil não morre, os nossos direilos são, agrados,
e por ISSO o DEOS rio exerci tos ,empl'e nos ha de facilitar
as victorias, - Co!n estas bandeiras em frente no campo
da honra desll'niremos os nossos inimigos, e no maior caIar dos cOIl:bates gritaremos constantemenLe viva a [ndependencia constilucioual do Brasil. Viva, viva. - hll'ER.\.OOR.ll

« Quando as bandeiras se desenrolár'ão, e ao mesmo
tempo se arriúrüo as antigas bandeiras dos fOI'les, e navios
da al'lllada impe1'Íal, e se içárão as novas bandeiras, forão
estas saudadas com uma salva imperial de 101 tiros, e as
coslnmad,.s de cargas de mosquetaria.
« No dia 12 dirigio o secrelario de estado aos consules,
c agentes diplomaticos das nat;ões estrangeiras aqui residentes exemplares do decreto de 18 de Setembro de 1822,
que fixou, e eSlabeleceu o esr.udo das ar'mas deste Imperio; as ql1aes sendo commullicadas aos commandantes
das fragatas ingleza e (I'Gnceza surtas neste porlo, àérão
ocr.asi:To a que no dia seguinte fize sem o devido corLejo
ás novas illsigni,ls tio [mperio Brasileiro; it;audo a banc1eira imperial no tope de proa, e saudando a cada uma
dellas com uma salva, II

SPd
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Tendo o' governo d o I'. c 1'0 , C ar o ao mperio o eslandarl-c nacional, foi escolhido u dia do domingo 10 do Norcmbro de 1822, cm que a igl'(ja
caLholica celebra o inr~lli\'el patrucinio da Santissjma Virgem c Scnhora, rainha dos céos ú da
te['ra, para ser IJúnzic10 u dito estalluat'te, e ne,;sa
mesma oecasi:lo rui I'actifh:ado, ]lUI' acto de piedade
religiosa! a pl'ovisllo do 25 do Março ele 161,6,. p,ela O ministro José Boni(ueio faz expedir lima ('ireu/ar aos
qual o I'CI de Portugal D. JoãO IV, tomou a DIYlna
presidentes e camara das prol;ineias cont'ra o espírito
So.nhOl'él, sob a in.vocação d.e sua Immacnlada CJn-\ revolueiona7'io.
cCl:;ào, jJa;- p"droclra do l'elno de POI'tugal c uominios a elle pe['lcncenlcs.
"Tendo-se felizllleuLe descoberto pelo brioso e leal
povo c tropa desta côrte, e pelos procur:ldores geraes tias
" 'a tardll deste dia, em qtle ua capell!! imperial Iioul'e, provincias, no dia 30 de Outubro, uma facção occulLa e
UII fórma do Custume proci:isão com a si'itencia do senado ttnebro~a de furiosos demagogos e anarcliislas, co.ntra
da call1ilm concorrerãu ao largo .do Paço ttldas as tropas quem se está devassando judicialmente, os quacs para se
<1," t;llarui;1io tia õrte, ii quem depo.s dê benzidas as van- exaltarem aos mais lucrativos empregos do eHado sobre
deiras pelo EWI. e R\'Il1. bispo c'lpellão-mór, forãlJ de'- as ruin" do tl1rono imperial, e da felicidade do Brasil,
tribuiclils pelo' re.peclivos chefes, que as recebêrão da O\1savão temerar'ios com o maior Illachiavilismo, calumniar
mão do mini1tl'o, {, secretariu de I~slado <1os negocios:la il inutlbiLavel conslíLlJeion<llidade do nosso augusto [mpeguerra, e este de S \\1. lmperial
rador, e dos sens mais fieis minislros, iuculilldo nos ci« Depois o mesmo augusto Sen~lOr tomando o commando dadilos incautos mal fnlldados receios do velho despolismo,
Ha l!le ma tropa, lhes dirigio a ~eguinLe fallar) :
qne Ilunca mais tornará; aO mesmo tempo qne com a
maior' perfidia se servião das mais baixas e nogtntas adulações para prelcndrrelll illuclir a vigilancia de Sua !\IaSoldúdos de todo o exere'Í/o do lmpe7;io!
tade Imperial e do gOl'el'llo: e constando ter sido um
,( E' hoje 11m dos grandes dias qne o Brasil lem tido: é ge
dos prévios cuidados dos snlapatlos demagogos ganhar pa 1'hoje o dia, em lJue o vosso Imperador', vosso defensor per- tid"rios em todas as pl'ovincias, para o que espalhal'ão
emissarios, que ahusassem do zelo, que ellas .Ievem ter
pela sua liberdade r.ollslilncional, Iiliel'dade IJllft Sua Mageslade Imperial tantas vezes jur(lra, e que tanto lem pro~
n Gazeta elo Rio,
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movido com todas as suas for<:as, Gomo é patente ao
mundo intl:iro: tendo já n mesmo augusto senhor conhecido os traidores e seus perversos e manhosos designios,
com qne se propunhão plantar e disseminar desordens,
sustos e anarchia, abalando igualmente a rrpulação dogoVel'rlC1, e rompendo assim o sagrado élo, que deve unir
todas as provincias deste grandioso [mperio an sru centro
natul'al e commml1 união, donde sómente lhe póde pl'ol"Ír
força, prosperidade, e gloria; manda pela s,;crctaria ele
Estado dos negocios do fmpcrio, qne os gOI·ernos e camm'as das pl'oviácias, a quem esta mI' expedida, cuidem
sem perda de tempo em vigiar e iiescohri r cum todo Oesmero e actividade quaesqnl'" ramificações deste infel'Oal
pal'lido, indagando qnaes sejão scus agentes e emis"arios,
por meio da mais rigorosa devassa; e logo. que estejão
sufficientemente illustrauos a esle re!ipeito, tomem imrtlediatamente com cautela e ell1~rgia Iodas e qlwesquer providencias, que exigir a paz C soceg(l das prol·incias, e a
salvação do Eslado, isto dehaixo da mais rigorosa respon·
sahilidade ao Imperador e á 1](\I;ão; e de tndo o seu justo
procedimento darão illlmediata conta pela cempetenle
secretaria de Estado, para suhir tlldo á augusta prC'sença
de Sua \lagestade [mperi;il. Palacio do llio de Janeiro
em 11 de Novembro de 1822. -José Bonifacio de Andrada e Silva. II
Ciclade d illariana.
li Senhol·. A r.amara lIa leal cidade de jlaríana, emquanto pelo seu delegado, não soile á presençi\ augusla de
Vossa Magestade Imperial, apressa-se em ir, ila maneira
que lhe é dada, beijar as oelleficas mãos do seu libertador,
e congratular-se com Vossa 1Ilagrstade Impertal pelos portentosos acontecimentos do dia 12 do corrente.
li Sim, augusto Senbor, o dia :1.2 di) Outuuro, celebre na
historia do mundo, por haver nclle o emprchen ledO!' Colombo deparado r.Om a mais rica, e va5lil purçã" do globo:
esse dia faustissimo aos brasileiros, pOI' ser u natalício do
mais liberal dos principes e (por ventura) dos homens,
marcou finalmente a mais brilhante, e gloriosa época nos
fastos americanos: elle trouxe o complemento dos repetidos vaticinius de profundos, e aba!isados politicos; neHe
acamara, ch:ro, nobrel.il e povo desta cidade, e seu termo
solemnemente, proclamárão a suspirada Illdepeodencia,
dehaixo da perpetua defenção de \'ossa i\lagestade Imperial, a quem com o grito uoisono da gratidão, acclaméhão
entre a1'l'ebatamenLos de exaltados enthusiasl11o, seu [IUper'ador conslitncional.
li Da acta, que ol'a levamos á augusta presença de Vossa
Mageslade Imperial, ver-se-ha o magestoso anuamente de
tão sezudo, e importante acto, ver-se-ha, que uma pl'ndente, e llladUl'a reflexão (nunca pueril e facciosa precipitação) nos delerminon a baldar os machiarelicos projectos das côrlcs lisbonense.,; \er-se-lIa finalmente a
cohel'encia dos nossos pl'incipios, e das nossas aeçõ S, e
que ludo caminba para o grande systema da bem entendida liberdade 'Constitucional.
" Digne-se Vossa :\Iageslade Imperial aceitar os pro·
lestos da nossa obcdiencia, e fidelidade, e bem assim a
ratificação do nosso juramento, em ohservancin do qua.l,
e para sustentar LIa caoeça de Vossa ,\lages'ade Imperial
o diatlema constitucional, pequeno erá para os 005S05
de,ejos o sacrificios de cabeda<:s, e vida,
" A' peso oa lIugusta de Vos,a :\lageslade [mperial guarde
Deos muitos aunos, como havemos mister. ~Iarjunll, em
vereação de 19 de Outubro d 1822. - Candido Jo,é de
Araujo Vianna. - Luiz Jcsé ue Godoy 'forres. - José
Lopes. da Cruz. - Joaquim Coelho de Uih'eil'a Duarte. Ig!1acio Joaquim Rodriorues Duarte.

"Manoel Caelano Machado de Mag3.1hã.es, cl1valleiro
professo 11ft orelem de Chrlsto, escri vaI) proprietario da camara desta leal cidade de Mariclna.
" Certifico, que revendo o IiVl'O de accordãos numero
dezoito, nelle a folhas cento e setenta e oito se acha o ter-
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mo de vereação do teor seguinte. - A&Or,lão em vereaçilo.
- Aos doze dias do mez de Outubro de mil oilocentos ê
vinte dous, primeiro do Irnpel'io brasilien ,~, dia natalicio
do muito alto e augusto Cesar o Sr. D. Pedro de A.lcanlara, oos paços dó conselho desta leal cidacic ele \Iarian!l,
;'r, duas horas da lanIe, onlle ii maior parte:l
Í1ahit:Jntede tod'l os tados, ordens, e jerarchias SI' unio ao; senadores actuaes, ao Dr. juiz de fóra, e presidente Candido
José de Aranjo Vi:tnna, o Dr. LlIiz José do Godo,\' TOlres,
plimeiro. vereador, o capilão Jo e Lopes tia Cruz, cgllnC!o
\·ero<\lllIr, o guarda-mór Jo é CaeLaoo flOdriglles Horta,
lerceiro rereador, o capitao Ignacio Josll R""rigne~ Ouarlc,
prucur;\'lor, comigo esr.rivão do meSIlI" senado, unanimente ar.r.la!llárão por primeir.) Impemdor rio Brasil ao
Sr. 1). [>'3dro ele . Icantara, seu regente, e perpetuo defensor, e lugo se apresentou o senado em () pantarna\ do
m~smo I'a<:o do conselho, e ii. face do po\'o e Iro[>a, I'OStada na pl'3ça fronteira o ex-rereador, prillleiro tio anno
lran acto, o capitão Antonil) .\Ives tle i\le'quila desenrolou
o e~tandarte, e o primeiro actual vereador o Dr. LlIiz J,ré
de Goduy Torres, Cr,!U em voz ai! l1, e intelligi veios seguintrs vil'as. - Viva a nossa sanla reiigião! Viva a lndepencia do Brasil! Viva a assellliJlea ger,tl cousti tilinte e
legislativa do fira i!. Viva o imperador D. Pedro r. ! Viva.
a Impe"alriz do Brasil e a dynastia de BragalH;a impera nle
do ilrasil! i\'a o povo eon lílucional do Bra ii ! E á r.ada
um d03 quaes r.orrespondeu o poro e trapa com enli,usiaslllO superior a toda exprés ão, e illll11ediatamente deu
a trop" descargas àe mosquelaria, segUido' de 21 Lims de
lonqueirils.
(( Concluido assim este primeiro acto seguio o senado/
acompanhado do povo e tropa pelas ruas publicas desta
cidade, ricamente ornadas, entre coutinnados repique tle
sino de touas as igrejas, c forão ter ao lugar elo chafariz,
que fica .no centro da cidade l onde eslava um tablado, a
que SUblO o segunuo vel'eaOOl' o capitão José Lopes da
CI'UZ, que deu os mesmos vivas, qUg os primeiros, e a cada
um destes foi com igual entbusiasmo respondido pelo povo
e lI'opa, e seguirilO·se outl'as tres descargas; acalJada a
acção deste lugar continuou o senado, povo e tropa a sua
digressrlO para o largo da cathedral onde se achava levantado 11m [lulpito, a que sulJio o terceiro vereador
guarda mó!' José Caetano Rodrigue:i florta, repelio os
mesmo, VIVas, ({ue farão iO'ua!menté corresponilidos e
com iguacs de cargas.
o
,
_ (( DL~pois do que eutrárJo conjunctameute par~ a calhedral! aoude, exposto oSantissimu Sacramento, se entoou
Sol~':lDIlUellle o Te-Denm laudamus; o que fiudo e diI'Ig1rao o ellado, povo e tropa, para os paços do conselho,
~onde sobre lima Illesa ~e achava 11m missal aberto, e a
Imagem do Senhor Crucifica lo; então o senauo tomando
o laJo direito, e .ficou do lalto opposto o \'igario geral. e
govel'Oador do hlSP/ldo Dr. ~[arcos Antonio ~ionleiro de
Barros, cm anseucia elo Exm. pr~f;tJf), o qU11 deferia o
Juramenlo ao DI'. juiz de fóra nrcsidenle CandiLltJ ,lu é de
Araujo Vianna, que pondo a sua lI1ãu dil'eita sobre os
Santo· Evangelhos, jurou dil mane:ra eguinte: que elle
reco~lllecia por primeiro imperador conslitucioual do
ilra-ll o Sr. o. Pedro I, perpetuo defensor do Brasil, havendo solelllnemente por declarada a ua iudependencia,
e que pela sua perpetuidade dará a \ida, prestando o
mesmo Senllor Juramenlu de gual'c1.lr, manler. e defender
da 'ua parle a constiluição politica, que fiZH a assembléa
gemI con ·tituinte du Brasil: recebhlo a~ im o dito juramento o assIguou 110 !irro competen te, e destinado para
esta assl1,naturas.
.
, li llepois do .Ilue o mesmo ministro dderio pela nlCsma
forma e teor Jlll'amento aes actuae, verca,lores, procuwdol: e escrirão do -ena do, que a,signár'í igualmenlt'.
SeguIO-·e a pre tal' o idenlico juramento o gorel'l1:lllor e
\'ibilrio gel'ül do hi~p'\du, e conseculíramcote o pOY~ e
tropa, e por ultimo foi accorJado em fiX1r o prazo de tres
mezes a todo o cIüad;lo, e muito principalmenle aos cmpregados p<lra .nos dia' de .camara' e i1udien ias pj'c~ta
rem seus Juramentos, de{Jots do que não o fazcn:!o considerarem-se como inimigos da no S:l i[JdepcnJ~ncia.
li E pal"l C):lstar m1i1d'trâo fazer este lermo, que assig-
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nárào depois de lide por mim Manoel CaelanQ Machado
ele Magalhães, escrivão da camara, que o escrevi. - C9.nJido .José de Maujo Vianna. - Luiz José cle Godoy Torres.
- José Lopes da Cruz. - José Caetano Rodrigues Horta.
- ("nacio José R(1ell"igues Duarte. - 1anoel Caetano MaehaJo ele .\'1agalllãcs (Conlinuão as assignatnras).
II E nada mais continha em () dilo liho, qne o conteuelo
Equi beJl\ c fielmente por 1\1,ln1alo da camaraJJz passar a
presente certidão, e ao dilO, e na verdade vm sem eOl1sa
que duvida faça a ler, ecol1ferir, e achar cm .Iudo crJnfOl'me, em fé do que a subscl'evi, confen, e a8slgneJ nesla
leal cidade de Marianfl aos elel.enove dias do l\1ez de OutulJl'o de mil oilocentos e vinte dous annus. -Manoel Caetano Machado de Magallüies, escrh'ão ela camara, que a
~l1bscrevi, conferi e assigno. - Manoel Caelano 1I1aohado
de Mêlgalhães. »
Vi lia Rica.

(' Senhor. - A camara de Villa Rica tendo feito subir
conhecimento ele Vossa Mageslade Imperial, por via do
gove rno provisllrio d.esta provincia, a copia do accorclão ha\'ido el1l carnúr'l exlraonlinaria no dia 30 dr. Selembro proximo pas~ado, eUI que foi unünime, e livremente assentado, que no dia 1:l dc Outubro se proceder:ia corn.loJ.a a
solemnidade ú proclamação da Jndependencla do remo ~o
Brasil assim como Vos a Malóestade fosse acclamndo pn·
meiru'llIIpcrador eODslill)(~iol\lll; hoje pO,rélU al:ttorisa ao
comlllendadur José Fraoclsco. de MesqUIta, para que da
parte da lllesma canlilla beije a imperial mão ~e Vossa
Magestade, e apresente a Vossa l\lageslade esta cal~ta ac?lUpanhada lIa acla do dia 12, pela q?al const~ que tao .fehzes
successos lil'erflO lugar no menCIOnado dia, que Ja mare.ando na historia a época da descobert.a da Al~:'nca, liOS
fa!ltos do Brasil será indelel'el pelo felJz naSClll1euto de
Vossa Magestade'"; pela spa gloriosa àcclamação como pri. .
rueiro Imperador conslilllcional do Brasil.
Cumpriria a camara, como orgão de um p.ovo .livre,
apresenla~' a Portuglll, á Europa e ao mundo mleno ~s
molivos que o determinárão emprehender, e ~~ecular. Lao
heroica resolução, a qual protesta manter ale o ultimo
sopro de vida; mas, Senbor, o que poderá accresceut~.r a
nossa uehil voz ás .cnergicas, e evidenlissimas demonstra..
çães, com que Vossa Magestade nos ]\)al~ifeslo~ do e 6
de Agosto deste anno proclamou ao BrasJl, e. a naçoes a
nossa Independe.lcia?
.
Reconhecendo estes povos que fOI Vo~sa Mages.tade
quem neste vastissimo Imperio planlou (Hlmell'o a !Iberdade constitucional, e que a te~ defendido at:roJaudo
além uas nossas pl'liÍas essas aun-sede~tes harplils, {jue
calr.ando os sagrados devt'rcs da traterlHdade c hospItalidade arrelllessavilO entre nós a anarchia, e o flagello da
guerra ci\'il, e ri ue Vossa Magestade annui~do os ~otos tios
bons brasiieil'os não só se 0ppôz a ordells Il)co~\slderadas,
e-em hora asiaO'(1 deliheradas no congres:;Q de Lisboa sobre
o .Brasil; mas declarando-se brasileiro idenlificou-se CU1\\nosco: expondo-se (I lodos os incommodos do n.os~o,
ainda não bem policiado paiz, moslra-se com a velOCidade
do raio, e a sercoidarle do ires, onde o bem doS po\'os. o
exige: em fim, Sr. Vossa Magestaele ten~ protes[;ldo vertcr
o seu precioso san"ue se necessano lor, para mantença
ela lIossa liberdade"'e independencia. como defeusor pel'petuo do Brilsil.
( CaLeria em peitos brasileiros o indiffcrcntismo á visla
de provas Ião incontcslaveis do paternill amor 110 Vo~sa
Magestade para com este povQ, li v, f', e .generoso por I~
dok? !'ião: o grito de - ViH\ o Imperadur - que primeiro soou nas mal'gens do Tiet(·, com I'elocidade eletrica
oU\'indo·se lias do JaneÍl'o, retumbou nas auriferas montanhas dos denodados mineiros, que reunidos em senti·
mentos on'erccclll os seus corações mais fortes que hrllnzea muralila para deJ'esa do impelial tilrono de Vossa
~fa"eslade, da lnde'pelldencia do Braail, e-da liberal
eon~liluição a que lambem l'undado direito lemos.
( D,os guarele a VO:isa Magestade Imperial muitos annos
celflo todos havemos mister. Villa lIica, em camara de 1.9
de Outubro d~ -1822. - Antonio Augusto Monteiro de
,lO
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IBarros. - Bernardo Antonio Monteiro. - Antonio Ribeiro
Fernandes Torres. - Antonio de Magalhães Gomes. Manoel José Barbosa. »
« Candido de O/'iveira Jacques, escrivào da camara
desta villa e seu termo, etc.
( Cerlifico que revcllrlo o livro dos aecordãos, nellc a
folhas trezentas e sessenta e sete se acha lançado O auto
de reconhecimento, e proclamação de Indepenuencia polilica do Imperio cio Brasil, e da accJallllJção do seu Pl'Íocipe Imperadur consliLucionai o Sr. O. Pedro L cnjo teor
é o seguinte. - Anno do nascimenlo do Nosso Senhor
Jesus Cltristo de mil oitocenlOs e vinte dous, aos 12 dias
do mez de Outubro elo dilO anno, nesta villa Rica de Nossa
Senhora do Pilar do Ouro Prelo, em Gasas da camata o
pa~os do conselho della, aonde presentes se aclul\'ão o Dr.
juiz tle fóra presidente, vereadores, e officiaes da mesma,
bem· como tambeu} os Mpulados do Exm. governc provisorio desta provincia, junta de justiça, o EXn1. marechal
de call1po governador das armas, chefe.s dos corpos militares, o desembargador intendenle geral dos diamantes,
elero. e mais cidadãos desta villa e seu termo, comigo
escrivão ao dianle nomeado, e sendo ahi cm cOllsequencia
da vontade g,'r" I dos povos de~ta villa e seu lermo, es-.
ponlallea e livremente declal'Uda em trinla de Setembro
proxill\o passad0, como consta no auto de vereação havida no meSlllO dia, e hoje reiterada, se houve como re-conheciua, e proclamada a Iudependenci<l politica do 1m·
perio do Brasil, assim como foi solemnemenle acelamado
entre os lnais energicos, e cnthusia~licos vivas pl'imeiro
Imperador consti Lucional do Brasil o SI'. D. Pedro I, preslando·se illllllediatalllente o juramento de firme guardar,
manter, e defender ainda ú custa das nossas vidas a nossa
Indepellelencia politica, a eonslilUi(:ão que fizer II assem·'
bléa 'geral constíluin te, e legislativa do Brasil, o ao nosso
Imperador conslituc"ional, PI'l'stando o mesmo SI'. o juramento solemne de guardar, manter, e elefen,der a constituiÇilO politica que a mesma assembtéa fizer.
(( E por esta fórma hou verão us sobredilos abaixo assignados por findo este auto, de que pal'a constar fiz o
mesmo em que lodos Sfl assignárão. - Candido de Oliveira
Jaques, escrivão da eamara que o eserevi.- ~ntonio Augusto Monteiro de Barros, juiz de fóra presidente. - Bernardo Antonio Monteil'O, pl'imeiro vereador. - Antoflio
Ribei 1'0 Fernandes Forbes, segundo vereador. - Antonio
de Magalhães Gomes, terceiro vereador. - Malloel José
Barbosa, procurador. -Calldido de Oliveira Jacques, escrivão.
(( Nada mais continha no dito livro até a data desta,
do qual passej a presente cerlidão por ordem vocal do
Dr. juiz de fóm, pl'esidenle tia camal'a, a qual fica sem
cousa que duvida faça. Villa nica dezaseis de Outubro do
anno do nasCimento de Nosso Senhor Jesus Chrislo de
mil oitocentos e vinte dous.-Canditlo de Oliveira .l<.cques,
escrivão ua camara que a escrevi, conferi, e assigno.Candido de Oliveira Jacques. (Seguirão-se mais 11la assignaturas.) II

C6uta de POl·to A!egl'e.

(( Illm. e Exm. Sr. -Prezadissirno amigo, e I'ollega.
Devo allnunciar a V. Ex. que recebi as duas vias das suas
ohsequiosas car~a~ de 18 e 20 de Setembro ullimo, CODtextando noticias da mais alta impúrtancia, e do mais aCl'Y~
solado jubilo pal'a o Brasil: seu sobl'inho chegoU á la deste,
e Palmeiro a 6, andár;1Q estes dous felizes portadores, suspendidos em abraços dos enlhOsiasmados cidadãos desta
capital, ql1e desde mnito sllsVirll~ão pela sua Independencla: tndo se reunio, tudo se congratulou, e o grande
dia 1.2 de Outubro, nunca tardou tanlo no horisonle: ii :li
publicou-se com explendor 11m bando, composto da eamal'iI, tropa, e musiea, acompanhando o Exm. /?overnador
das armas Mena Barreto, pelo qual se annunclOu que 110
dia seO'uinte sl'ria acclamado Imperador constitucional do
Brasiloo SI', D. Pedro de Alcantam:. llOje abrio-se o dia
com salvas de artilharia; ás 9 da manhã achavão·se
os guaranys e to de milicia na praça (le -palacio; veio o go-
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Verno, e camara ao ce'nt"o, formou-se o circulo, leu
esle juiz de róra um eloquente papel, acclamou o nosso
amadtl Imperaljor com vivas, que nascião dos corações
destes provincianos, j\mtos da maneim mais luzida na
mesma praça: seguio-se irmos governo, e camara, para
os paços do conse.lho, onlle o juiz de fó/,<) corrpu o véo ao
augusto relrato de Sua Mageslade Inlperial, cuja pr'esença
deo motivo a novos c altoS- vivas: tomamos assenlo Clom
acamara, e. logo o cidadão do estandarte o apresentou ú
janeUa; e o jniz de fóra gritou tres vezes, e s:II1<1on o nosso
immorlal Imperador, qne a tropa alli Fl poslada e os cidadãos repetirão com enlhusiasmo: recc.lhell o estandartc:
fez-se o anlo de aoclamação, no ~ual jnmmos prcito e hemenagem a SlIa lageslafle fmperial o Sr. 1). Pcdro de
Alcantarll : assi~narão muitos cidadãos rle forla, as classes:
mas suspendêr1io-se as assignaluras por ser IOUitO dia;
levanlárão-se o governo e camara, fomos para a malriz,
celebrou-se missa solemne com musica nov:1, orou com
eloquencia o vigario de Taquari: o govcl'l1o e camara,
wncluida ii fesliviáade vierão pari! palacio, c hOtlve cortejo,
erão <luas horas da ti!rde quando toda esta funcção se
concluío: as cinco sahio procissfíO, e ao recolher cantou ·se
o Te-Deum: estão dispostos nove ,dias de IUOlinarias, e
tr'es rnezes de feslas publicas; finalmenle esta provincia
vai marchando com toda a dignidade colligada firmemente
ás mais que lem jurado a sua inflependencia; a acclamaçilo
de Sua Magestade nivelou lodos os espirilos a um só partido; os pés de chumbo forão os primeiros a darem as
mãos, que nós aceilamos como generosos bl'asileiros.
cc Mas emfilll o peior é, qlie tenho eslado muito doente
do peito, e só esta eJJervescencia de cousas gl'andes me
poderia dar algun' alentos, para comparccer hoje aos
aelos que lhe COlHO; não obstante, a intensidade do sol
que hoje fez, apanhado sr.m chapéo na cabeça no meio da
praça, me obrigou com o maior pesar a recolher-me á
casa antes do tempo com ullla atdente febre; o governo
nomeou-mo para ir em seu nome prestar a Sua Magestade
Dilliénál os seus respeitos, e congratulações, e eu enlhusiasmel-me tanto que aceitei; mas as minhas forças não
podem satisfazer Ião honrosa e imporlante commissão;
estou muito mal, confesso ao meu amigo esta me custou
assás o concluir. Goze V. Ex. boa saude, e sou deveras
-Ilim. Exm. SI'. Francisco-XavierFerl'eira-De V. Ex.
amigo muito atlenlo, certo e fiel compatriota. - Felix Jose
de. Maltos. Porto Alegre 1,2 de Outubro de 1,822P. S. Em todas as camaras desta provincia foi Sua
Magestade Imperiill acclamado hoje, menos em Missões,
porque não foi possivel Cazer chegar lá a noticia, ma não
Ile póde duvidar que ha de ser acclamado com o mesmo
enthusiasmo que aqui foi. I)
(l

VereaÇao e:r:lraOl'dinaria de 1,0 de Oríttlbl'O de 1822.
.' AO!! iO, dias do mez de Outubro do anno de 1,822,
nellta cldade e cOrre de S. sebastião do nlo de Janeiro, e
paços dó eónseTlio',1l6 ~u#târão em v~reilção extraordinaria
o (fézet6barga'dor JUiz de fóta, vereadores, e procurador
de senado da camara, corniço o escrivão abaixo Mmeado,
e {JS homens bOns qQe no mesmo tem servido, e oS mesteres, o màis r.idadlios de Ioda"! as classe"! civis e militares, que concorrêrãó em 'virlUó'e dos avisos que se fizerão
a todo o povo.
.' E tdmanl10 a"lfatla o presidente do senado da camara,
OlpOZ: que em vereaÇllo d"e 7 de 'Setembro tinha este eov:iado a todos os senádores das ealll'l\TaS do Brasil uma
carta circular, em qu'e'lhes pró'pl1õha. a urgente necessidade que existia de iMeli[ir quanto antes a. Sua Alleza
Real o Principe Regente do'Brasll; e seU defenllar peÍ')ié\Uó.· no exercreio effebtivo de' todos os altributos' do
p6tlél' exeéulivo: que n~ s'yâ(ema constitucional com·
petem ao rei consLilUcional ; porque sendo conhecido que
o Brasil·tem. coQ.lra si temiveis inimigos internos, e exler008'q~e lhe Cazetn'1l guerra, era demoDslrada a necessidade 'que 'I)-DJeBOlO ti~ de empregar todos os meios
ao' léu alcance' de uma vipros.a defesa: e para este fim
era 'indispeDsâvel que o 888.-çbefe e valente defensor podesse pôr'em activo d~eD\'Qlvimen\o os mesmos meios
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fazondo-os enlrar em acção de Itarmon'ca unidade; porque
sem a virlude da união nenhumas fo ,as pódem ser efficazes ; como ludo melhor conslava da sobredita carla que
nes,te acto foi lida, e se acha regislrada no livro competenle a f. accrescentand{) que o senado publicou logo esta
carta gor ser meramente consultiva da vontade das outras
Cilmal"S, e rezervar fazo-Io quando tiresse recebido as
comJlelentes resposlas, que de facto jú lem re'cebido de
Illuitas camaras desta provincia, fia de Minas, 5, Paulo,
e capitania do Espirito Sanlo, Iodas em conformidade com
a proposição da mesma cirr,nlar.
« Que sllnllo estas as medidas que úqueHe lempo tinhijo
parcdllo ~ufficienles ao senado sobre este objecto, com
llldú as ultimas noticias vinelas de Por'tugal moslrárão que
cUas erão insufficienles; pOI'que confirmando as que já
princlpiavão a coner de que as côrles de Lishoa, não s6
tiuMo desprezado, e r.onuemnado por aulicas, facciosas,
e anle-coustitucionaes as justas repre entações do Brasil,
mas alé insisLião em manual' retirar deHe o seu auguslo
fiefensor, com o machiavilico /rm de lhe roubar o c:enLro
seguro da sua união, e preparavão grossus expedições
pam vir custigur os rebeldes do RI'asil, que neste caso
vem a ser lodo e, te reino, porque lodo eHe a uma só voz
tem soltado o grilo universal da reclamação dos seus direitos olTenuidos, linhão as mesmas Jloticius produzido a
commoção, que era de csperar, no espirito publico, ré!;zendo ver a lodos que nas circumslancias cm que o BraSIl
actualmenle se acha relativamellle a PortGgal, asna sepal'ação deste não só era necessaria DIas alé indispensavel.
p1is que este. queria por for{'a de armas obrigar o Brasil a
accedcr a \lIl1 paclo social leonino por ser manifeslamente
oppl"essivo da liberdade tio Brasil, degradalivo das excel.
lencias da sua c~legoria, conlrarlos aos seus interesses,
prejudicial ao seu commercio, olTensivo da sua propriedade, e a todos respeitos indigno de ser recebido por um
povo livre: resultando de tudo manifeslar-se a opiniãq
puhlica em uma vontade dicisiva de declarar a sua Ind~
pelldencia de Portugal, e acclamar a Sua Alteza Real lm~
perador conslilucional do Brasil; com tanta força e emcacia que o mesmo Senhor já houvcra sido acelama~o
tumultuariamente se o senado da camara não tivesse to:
mado a providencia de publicar o edital de 21 de Sel'elpQro,
annunciando que a acclamação se dispunha para ser feil
solemnemente no fauslo dia 1,2 de Outubro do cOlTenle.
(I Que as razõe~ que determinárão o mesmo senado ã
inlervir nas medidas das disposições necessarias para Q
sobredilo tim forão II conbecida vontade geral do povQ
desta provincla, manifestada igualmente em· outras, como
erll geralmente sabido, e a necessidada de acautelar qu~
algum passo precipitado, e tumullunrio apresentasse com'o
obra de partido. ou facção, um acto que se conhecia ser
filho da vonlade geral de todo o povo: e que estas mesmas
ra2ões, e a necessidade de obrar em uni~o perfeita' de
vontade com Iodas as provlllcias tinha obrigado o senado
a escrever ás catnlll'as a cirCUlar de 17 de Sêtembro, que
no mesmo acto foi lida,
(I E que de facto se não enganou o senado no seu juizo,
porque todas as camaras desta provincia tem 'enviadojá
a esta 'côl'le os seus procuradores com poderes bastantes
para que unidos ao senado da camara desta capital acclamem juntamente com este o lUesmo senhor Imperador
constitucional do Brasil, e que as camaras mais vizinhas
das provincias de Minas, capitania do Espirito Santo, ~
S. Paulo, tinbão avisado já que no mesmo fausto dia U
ião celebrar o acto da aeclamação de Sua AI~za Real ~
acabava de saber-se cum certeza que esta já se fizera.em
ViHa Rica, e Queluz no dia 30 de setembro.
,
(I I\IJ1B que apesar de se ter manifestado em. um;! lin~
guagem tão clllra a vontade publica, o senadQ ~a jla,mara
desejava ouvir o votQ eXRlicito dI: todo o povo desta ci:
dade, por se~ esJe opjecto de muita gravidade, e imporlanroia; e que este era o fim a tedos bem conheç,i4o pal~
que o mesmo povo fOr.a hoje convocado: e que es~rava
o mesQlo sena..do _que todo!! os cidadãos pre~Dtes II Rres:Ba&SCm asna oj)inião'e yontilde COm l\bsoluta Cranqueza, e
plena libllrdade,!la certeza de que 'nenbulI\a re~nsal!l
lidade lhes resultaria de fallarem com verl\~de"p.que ~n:;,
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tendessem, por assim o pedir a legitimidade do acto, que esta approvação que em seu nome acabavão de fazer por
só pódia ser válido uando assentasse sobre uma decla- terem instruções expressa~ de obrarem em tudo de conração absolutamente livre da maior parte do povo do formidade com o senado da camara desta capital por
serem constantes os sentimentos de puro patriotismo, e
Brasil.
(I E logo tomando a palavra Pedro da
Costa Barros, verdadeira constituoionalidade que o anima, e dirige.
major da brigada nacional da marinha expõz, que o proIl E perguntando o presidente do senado se algum dos
cedimento do senado era muito louvavel, e digno e ap- cidadãOS presentes tinha mais alguma representação a
provação de todo o povo porque nelle se observava que o fazer: pelo capitão-mór José Joaquim da Rocha foi apremesmo senado nada mais tinha feito que dar direcção a sentado um alTará de procuração do senado da camara
opinião, e vontade publica para que esta apparecesse á da cidade de Mariana, que o autorisava para apresentar
face não só do Brasil mas do mundo inteiro revestida das a Sua Alleza Real os votos do povo daquella cidade lJl!e
formulas solemnes, que estão reconhecidas por enuncia- erão de acclamar alli o mesmo Senhor Imperador do
tivas da vontade unallime dos povos: e que esta era no Brasil, no dia i2 do corrente, que em virtude dos poderes
presente caso universal em todo o povo brasileiro de lie- desta procuração approvava por parte do expressado seclarar a sua independencia de Portugal pelas razões pon- nado da camara de Mariana tudo quanto este senado, e
deradas pelo presidente do senado: o que era conforme povo acabava de fazer.
a todos os solidas principias do systema convencional até
({ E declal'ando Lodos us mais cidadãos presentes que
reconhecido pelas côrtes de Lisboa, segundo os quaes nada tinhão a representai' se deu esLe acto por findo. E
quando alguma nação muda o seu pacto social, e fórma para constar se mandou lavrar este termo em que se asde governo, é livre a qualquer parte da mesma nllção se- signárão o presidente, vereadores e procuradores do separar-se, se as conrlicções do novo pacto lhe não agra- nado da camara, com os homens bons que nelle tem serdarem; o que acontece ao Brasil relati'vamente a Portugal, vido, os mesteres, P. os otliciaes representantes dos corpos
por serem manil'estamenLe lesivas as conclicções do mesmo da ia linha desta.côrte, e os pl'ocuradores das camaras
pacto social que este lhe prescreve,
das villas (leSLa prol'incia, e o da cidade de Mariana, e os
(I Que declarando
assim o Brasil a sua independencia, mais cidadãos presentes.
a acclamação de sua Alleza 1\eal é uma cOllsequencia ne({ E accordou-se que se declarasse aberta esta vereação
cessaria, a qual recahe bem no mesmo augusto senhor, em sessão permanente em quanto durassem as assignanão só por ser osuccessor heredilario do throno portuglJez, turas por ser impossivel ullimarem-se no dia de hoje. E
e neste caso ter um direito legitimo a preferir na corôa eu José Martins 1\ocha escrivão do senado da camara o
do Brasil: mas muito mais por ser esta a vontade uni- escrevi. - José Clemente Pereira. - João Soares de Buversal de todo o povo do Brasil, e um premio bem devido Ihões. - José Pereira da Silva ManoeI. - Domingos
ã heroica resolução que o mesmo senhor tomou de ficar Vianna Gurgel do Amaral. - José Antonio dos Santos
no Brasil, sendo o primeiro que cOllfonnando-se com a Xavier (Seguem-se as mais assignaturas). - José Martins
opinião dominante desl.e reino declarou a sua indepen- Rocha. J)
dencia: mas que cumpria advertir que não parecia ser o
dia 12 proprio para Sua Alteza Real prestar o juramento Falia que aS. 31. Imperial e defensO!' perpetuo do 81'asil
do estilo, por ser costume prestar-se este no acto das codirigio o presidente do senado da camam d{) Rio de
roa~ões dos monarchas: acto que se não verificava naJaneiro no fausto dia 12 de Outubro àe 1822.
quelle dia, e que por isso lhe parecia que devia reservar-se
para a prestação do mesmo juramento para o dia da coroação do mesmo senbor.
.
(( O povo da província do Rio de Janeiro, legitima« FlTrão em seguida approvadas por uma unanime ac- mente representado pelo senado da camara desta cidade,
clamação dos cidadãos presentes todas as disposições to- e pelos procuradores das camaras de todas as villal do
madas, e praticadas pelo senado da camara, por ser da seu districto, que estão presentes, identificado em sentivontade unanime de todo o povo a declaraçãO da inde- mentos com a vontade universal de todas as provincias,
pendencia do Brasil, e acclamar Sua Alteza Real mpe- expressamente declarada, tem decretado em vereação ~x
rador constitucional do Brasil; e convierão todos que o traordinaria de to do corrente sustentar e defender a IDjuramento que o mesmo senhor deve prestar co.mo Impe- dependencia do Brasil, que V. M. Imperial, conformanrador constitucional fique reservado para o dia da sua do-se com a opinião dominante, declarou: e acclamar
coração por ser o competente.
neste fausto dia a V. M. Imperial Imperador constitucioII E pelo mesmo cidadão sobredito representado qu~ nal do Brasil.
era ~ontade de todo o povo que Sua Alteza 1\eal conser({ Orgão fiel das suas vozes, encarregado de apresenvasse em si, e em todos os seus successores o disLincto tar a V. M. Imperial tão honrosa mensagem, depois de
Ululo de defensor perpetuo do Brasil: e foi este requeri- felir.itar a V. M. Imperial pela elt>vação ao throno, eu
mento applaudido por todos os cida~ãos presentes com devo mostrar-vos, senhor, em vivo quadro a justiça que o
uma acclamação de unanime approvação.
Brasil tem para der.retar a sua independencia, e as obricc Foi annunciada ao innumeravel povo que cobria o gações reciprocas que de hoje em diante ficão existindo
largo de S. Francisco de Paula de uma das janellas dos entre vós e elle.
paços do conselho a delibeução que 50 acabava de tomar:
(( Todos os Imperios, Senhor, nascem, sobem, descem
e prestou o mesmo povo o signal da sua expressa Ql'Pro- e afinal expirão.•. nenhum existe hoje dos primeiros que
vação gritando a uma voz - approvamos tudo - Viva a governárão o mundo I Esta lei de verdade eterna, que o
independencia do Brasil,-Viva o Sr. D. Pedro Imperador direito publico ensina sobre os argumentos inefragaveis
- constitucioItal do Brasil, e seu defensor perpetuo: e que- que lhe fornece a historia, acaba de nos apresentar for~emos que conserve este titulo elle e seus successol'es- midaveis Imperios recem-nascidos, filhos da America,
e queremo" que se declare na acta que é nossa vontade porcão preciosa de outr'ora poderosos reinos do velho
que assim o sancione a assembléa cons&ituinte, como ar.. muódo, que deixão tocado o soberbo zenilh da sua g!antigo de lei funda!Dentel.
deza, e hoje marchão ao 0CCl!IO ~a sua decadenCli.'•."
« E sendo presentes os procuradores dascamaras desta E' pela força irresistivel da mesma lei eterna que o Brasil
provincia para unidos ao senado da camara desta cidaue subio ao throno da magestade em t6 de Dezembro de
acclamarem a sU,a Alteza 1\eal como representantes das 1815, e que elIe tem declarado sooorana",eQle a sua inmesmas camaras, a estes pedio o presidente do senado que dependencia.
(I Mas tem o Brasil direito rondado em justiça para dedeclarassem por parte dos seus constituintes se approvavão ou tiDhlio que oppor á deelaral;ão nnanime da von- clarar a sua independencia 1 Tal é, senhor, a Im~rtante
lade do povo desta capital, que acabavão de ouvir: e res- questão que esta declaraçllo olJerece. O Brasil.pi!di~ -reponderão todos que approvavão tudo quanto se acabava solvê-Ia respondendo: sou livre; ni'lo sou patnmonlo de
de deliberar, e lIocordâr, e qlle protestllvão que as SUus PortugaÍ; nlo quero permanecer por mais temPQ unido a
camaras, e povos respectivos ractificarião 50lemnemente Portugal: é esta a minha vonlade soberana.•• A força do
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seu poder sustentaria a sua resposta. Mas o Brasil não' « Esperava o Brasil, e não era estranha a sua espeq!l~r levant.ar o e1ificio da sl~a independencia. sobre pril~- rança, que as cÔI'les de Lisboa, respeitàndo a força da lei
ClplOS duvidosos, e que nuo esteJão reveslldos da mais eterna, que sobre as ruinas de uns Imperios levanta ousolida razão; na sua conducta lem a prova da sua mode- tros, reconhecesse a urgente necessidade de promover o
raçitO, e - na conducta de Portugal o argumento de sua engrandecimento do Brasil, como unico meio 00 escorar
justiça.
o vfl.lho edificio de Portugal, que por seu turno está pro« Trezentos e oito annos existira o Brasil só para Por- ximo a cabir. E por estes principios era no Brasil que as
tuga', recebendo escravidão, oppressão e vilipendio em mesmas cortes, a nsarem de uma verdadeira polilica, detróco de p"reciosos thesouros, alimentos com que este vião estabelecer a séde da monarchia para não perderem
sus!entava a SUII liberdade, dourava a sua existencia e este, e salvarem aquelle.
•
(I Esperava o Brasil, e del'ia esparar o sabio imparcial,
abnlhantava a sna grandeza... e doze ião decorrendo de
~oubos, desolações e ruinm1, males que.lhe importou a que as cones de Lisboa, por terem no seu quadro genios
mnundação de 1808, quando o estandarte da liberdade, na verdade sublimes, aprenderião no exemplo das Amelevantado soure o Douro, e firmado sobre o Trjo, reper- ricas [nglezas e I-Iespanholas a maneira de 1ratar as Porculio seu écco nos 19 estrellados céos que p.uriquetem a tuguezas, e que, marchando ae annillyse em annalyse, se
eoroa do soherbo Brasil; e, bem que a experiencia de convencessem que só os vinculos de boa-fé, franqueza e
lres seculos o devêra prevenir conl.ra aquelle. de quem só lilJeralismo, e uma perfeita igualdade, erão capazes de lltar
reeebêra duros fel'l'os, o Brasil tudo esquece neste mo- em laço eterno a união de dous reinos, que a natureza
mento acreditando na liberdade promeLtida, e entrega· se creou para serem independentes.
sem reserva nos IJraços de seus irmãos de Portugal...
« Esperava o Brasil que Portugal tivesse conhecido,
Tanto póde a boa-fé em corações generosos I
nos ulLimos 14 annos que o dominou, a sua robustez, a
. « Com arte e manha, ao que parece agora, se não foi sua força e a sua inexpugnabilidade, e que, altento aos
SIDcera cordialidacle, fillJa das primeil'as circumstancias, acontecimentos de 1.8!7, e aos symptomas que muito em
que a chegada de S. M. Fidelissima e a precipitada as- tempo rebentárão em 1.821, reconhecesse que o Brasil
cendencia do Brasil fizerão v:lriar, soube o congresso de amava a sua independencia, que trabalhava por ella com
LisIJoa ganhar a confiança cega dos sinceros brasileiros decidido empenho, e que necessariamente a havia de
por meio das expressões de paz, igualdade e confraterni- conseguir; porque nem os americanos portuguezes são
uade, que nos seus rna3ifestos ostentou, uas suas procla- menos v'llenles que seus ifmãos inglezes e hespanhoes,
l.1lações affiançou e na linguagem liberal dos seus depu- nem Portugal nação mais poderosa que a In1;laterra ou a
putados persuadio, e mais ainda pela suIJlime politica Hespanha 1E cont"ndo sobre estes principios, como podia
com que constantemente deixou d-e admillir a discussão o Brasil deixar de esperar que Portugal desse por esquede moções relativas ao Brasil, que intempesLivame"nte ciilas as odiosas idéas de uma preerninencia, além de anse apresentavão. pelo justo fundamento de não estarem li-consLitucional, cbimericd, porque a não podia sus.
ainda reunidos todos os seus deputados, e sobretudo, fi- tentar?
nalmcnle, pela declaração soleijJne que decretou, firmou
« Esperava o Bl'asil (e nunca expressára estes sentie jurou no arL. 21 das bases, de que os seus decretos não mentos se não fôra provocado) que Portugal, vendo o ,
obrigarião neste reino senlio depois 'flue nelle fossem re- eslado da notoria debilidade a que uma serie continuada
cebidos.
.
de males conhecidos tinha levado as suas forças, a sua
. II Esta conducta das e~l'les de Lisboa, por ser (ranca, população devastada, o seu commercio entorpecido, a sua
justa e liberal, deu-lhes nada mel)OS que um Imperio lavoura perdida, a sua industria sem acção, os seus coabsoluto no coraçftO dos hrasileiros. Em prova desta ver· fres sem dinheiro, com um deficit annuiJ.1 insupprÍl'el e
dade tão demostraliva da candura do Brasil, como afron· uma divida publica insoluvel, apertasse com fraternal solatLva da perfidia das côrtes de Lisboa, eu requeiro o ciabilidade a mão de amigo, que o Brasil, nos transporvosso testemunho,' Ó europeus, que a esse tempo vivieis tes da sua boa·fé lhe estendeu generoso, por ser ella e
entre nós, e hoje rehabiJitais li vossa terra... e lambem só ella o unico instrumento capaz de lhe cura\' as' suas feinvoco o vosso, ó felizes estrangeiros, a quem este paiz ridas, de pagar as suas divida!!, animar o seu commerbemfazejo presta hospedagem segura, e a troco do pe· cio, restabelecer a sua industria e dar ealor á sua lavoura,
queno cambio de algum suave traballlO vosso reparte devendo saber os seus allucinildos e irreflectidos depllgrossas riquezsa; sMe sinceros; fallai a linguagem da tados que, se o Brasil não fazia jogo destes argumentos
verdade pura; ide, contai ás côrtes de Lisboa, e á Eu- para com a sua preponderancia pretender vantagens nas
ropa inteira, os "ivos transportes dos nossos corações, de estipulações do novo pacto social, era por lonva.vel moque fosteis testemunhas, quando, ~OlD lagrimas de doce destia, e porque, apezar de se achar melhor em Cll'cU~S
prazer, chamavamos aos seus depulados pais da pall'ia, taneias, só aspirava a uma igualdade perfeita, pers~a.dldo
J),eroes ioimilaveis, semi-deoses dos nossos dias ... e aos de que Porlllgal não estendia sobre eJle \islas de IOJusta
s.eus decretos obras do céo mandadas 1 1 I Faz~i-l1Jes S8- superioridade.
bel' .tamIJem o exaltado enthusiasmo com .que. elegemos e
« Esperava o Brasil, e por vida minha CJlle assim o
enViámos a ellas os nossos deputados! E .pl~al.lbes, fin~l- aconselhava a boa politica, que as côrtes de Lisboa não
mente, a coragem com que_todo 11 rasll Jurou, e fez JU- alterassem as fórmas dos governos provisorios que as
rar as bases que ellas ~zerao; o den.odo co~ que as tem provjncias levantárão, não só porque o decrelo de 18 de
sustentado. e a constaoCla com que mnda hOJe as defende Abril de 1821 os declarou leaitimos mas tambem para
_
não expôr aS mesmas provi~cias a~s choques e abalos
êdefenderá pOl' serem santas I
(f Mas
se o Brasil tanto do coração se unio a Portugal que estas mudanças costumão produzir, deixando para a
em 1.821, porque em 1.822 se desune delle ? A razão é co- constiLUiçãO a organisacão do verdddeiro systema que con·
nhecida: Portugal desviou-se do systema de liberalismo viesse dar-lhes, o quai por todos os titulos devia ser 01'c,!lmeçado; abusou da boa-fé do Brasil e quiz recoloni- denado pelos votos dos deputados deste reino.
sa-l~ 1 ,Logo, Portugal fez o r?mpimen~o, e a reacção do
II Esperava o Brasil, finalmente, e tinha u~ justificado
Bsasll e um resulLado necessarlO da acçao de Portugal.
direito para esperar, que o no\'o pacto SOCial lhe desse
(I Espérava o Brasil, e linha direilo a esperar, que Porum centro de unidade e de recursos, es~abelecendo neste
lugal, reconhecendo a sua emaucipação politica, que lhe reino, senão o chefe do poder executivo, como aeonse.:
dera a carLa de lei de 16 de Dezombro de 181.5, reconhe- lhava a melhor politica, pelo menos uma delegação com·
cesse lambem a sua igualdade, soberania e indepeden: petenle deste poder, como era indispe~savel, c0!O uma
cja; porque a qualidade de reino unido em nada lhe di· camara legislativa que decretasse as prOVidentes leIS, que.
minuio estM attrilmtos, por serem inseparaveis da devem .!!nimar a sua população o a~ricu\lura, a su~ 10.- ~ageslade c\os j'einos, ~ assim o fa7.ião crêl' ás principios dustria, arles, navegação e commerClo, e um poder ludls9Mos com que as -côrles de Lisboa abrirão as suas pri- ciurio absolutamente independente de Portugal, cO[l\O
me~ras secções, proclamllndo soberanamente que um povo persuadia a razão e a justiça requeria.
_
n~o é palrilUonio de ou tro povo.
(f Mas
oJ1 fatal desgraça! Em um só dia via o Brasil
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corladas ao nascer lodas as suas verdes esperanças I Vio tar e desémpenhar o magestos\l titufo de seu defensor
traçado o plan0 da ~ma ruina, a sua recolonisaç~o decre- perpetuo!
tada, a sua liberdade ameaçada, a sua calegol'la em peu Vio." mas não mais, Senhor; basta de solfl'Ímento".
ás armas 1Vós declarastes já a Portugal independencia ou
rigo tl a sua represenlação insullada J
Q Vio, golpe de errada politica! o decrelo que assentou
morle. O Brasil todo proclama hoje a l1ma só voz em toa séde da monarchia em Lisboa.. , Vio qu~ se lhe negou dos os ang ulos dos seus eanlões, aonde tem podido redirectamenle um cenLro de unidade, actividade e recur- percuUr o écco deste grito da liberdade: Pedro Imperasos nos votos que regei lárão a indicação de uma dele&a- dor constitucional, e independencia ou morte I
ção do poder executivo nesle reino, pelo falso, ~aclll!,
(C Tal é, Senhol',
o caminho, por onde o Brasil tem
velico e ab~urdo principio de que o poder cxecullvo nao marchado, talvez mais rapidamenle do que elle mesmo
pMe ser delegado !,., que se lhe ~ego~ I?a.rte d~ poder podia esperar, á sua independencia.. , seu~ passos refleclegislativo, que devia fazer as suas lel~ p~1 vallvas ~o~ente tidos sempre, e marcados constanlemente pela escala
pela sop!listica razilo de que a constllUlljão {lro,h~)la q,ue gradual da moderação e da ju liça, moslrão que elle se
houvessem duas camaras, como se t:ll COllsLltUlçao eXIs- tem conslituido legitimamente nação indeopendente pelos,
tisse já para o Brasil, ou quando (caso negado) existisse solidos priucipios que o di/'eito publico universal reconão eSLiresse ainda em tempo de admitlir reforma, e como nhece por constitutivos da sociabilidade, e que tem cu mse duas camaras legislativas, uma para Portugal e outra prido lodos os seus deveres relativamente 3 Portugal e ás
para o Brasil, não fossem na enpdade uma só camara !
mais nações,
CI Vio o injuslo e sobre lodos despotico decreto, que
. « Relativamente a si, porque lodas as pal'les que com·
chamava ii Lisboa o conhecimenlo das causas conlencio- põem a vasla extensão do (lovo brasilico têm declarado
sas pelo violenlo recurso d,ts revi~tas concedidas para a unanimemente a um só tempo que é sua vontade sobecasa da supplicação daquella côrle"para que uem ao me- rana fazer um Imperio' constitucional independente, de
nos o poder judiciario ficasse ao Brasil independente de que V. ]\[, Imperial seja o chefe constitucional; e para
Portugall
eSlabelecer as clausulas deste paclo social (lo I' meio de
Vio os lriformes governos pro\'isorios que o falai de- uma constituição liberal, sanla e jusla, têm nomeado os
creto de 29 de Selem/:lI'o enviava ás provincias, deixando seus legitimos reprl:sentantes, SiLO esles os prinClpios
na mão de Portugal a disposição da força almada ! Mons- conslitutivos das grandes sociedades: e que OUll'a uação,
truoso aborto de errada poliLicu ~ Este decrelo foi a pri- no muodo se lem conslituldo mais solemnemenle?
meira e \erdad't'ira origem das queixas 00 Brasil, o enve,
u Rt:lativamenle a Porlugal, porque sendo principio esnenado pomo que neHe veio semear a discurdia, e uma tabelecido no systema convencional, que, quando um
das mais ponderosas causas que acce!erárão a desunião povo qualquer rompe o seu paclo sorial antigo para ceque o Brasil não queria ainda 1
lebrar oulro sobre novos principios, é Iixre a uma parte
(I Vio ao mesmo tempo o Brasil que POl'lugal intenlava delle separar-se, e não adhel'ir ao novo paclo social se as
fazer reverdecer o imperio do seu senhorio anliigo, cha· condições lhe não agradarem, e sendo este principio tão
mando á LisbOa não só a dependencia dos negocios ge- sublime o incontestavcl, que as Dlesmas e6rtt's de Lisboa
raes, como apenas se IIJe pcderia tolerar, mas até os des- o reéonhecêrão, neste r.aso está o Brasil com Portugal.
pachos de todos os empregos civis e mililares, lucralivos
(( Não iJle agradão as condições do novo paclo social.
e honorificos, que falem ii propriedade daquclles a quem que esle á força éle..armas lhe prescreve, por serem leonia lei habilila para os prelender !
nas, contrarias aos seus interesses, degrudalivas das ex« Vio forjar-se nas côrtes de Li boa o iniquo e illiberal ceiJencias da sua calegoria, oppressivas da sua liberdade,
projecto de reslituir á Lisboa a feira exclusiva, verdadeiro prejudiciacs ao seu commercio, olTensivas da sua propriemonopolio, do commercio desle reino, debaixo dos fasci- dade, e 'a todos os respeitos imlignas de serem recebidas
nosos principios de uma perfeita reciprocidade, com por um povo liHe••• e por esta cllusa o Brasil não quer
Iuina inlnilavel da nossa agricullUl'a e violenta infl'acção adberir a este pacto social e se ~epara,da propriedade dos nossos lavrador s, que Jêm direito
(C Sem
que Portugal tenha direito a llxigir o compriperfeito a vender os generos da sua colheita a quem lhes mento do juramento prornissorio, que o Brasil prestou
de' abraçara constituição, tal qual a fizessem as côrtes de
offerecer melhor mercado 1
« Vio tambem o BraEiI, com lagrimas de sangue, os Lisboa, porque esle juramento, --além d~ n~1I0, por ser
decretos; que prelendêrão roubar-lhe a posse de v, M. prohibido expressamente por todas as leiS diVinas e..huImperial, unica gal'aotia que afian(;ava a sua uuidade, li- manas, e pelas PílLrias, não chegou a "edlicar-se pOl' s~r
cOlldicion:ll; porquanto o Bl'asil jurou abracar a constl- .
berdade e segurança!
Q Vio
não só desp~adas, mas alé mandadas casligar, tuição que fizessem as cõrt~s d~ LislJ~a, nli hypot~ese de
as suas supplicas e justas reclamações pelo preLcxlo de que esla seria, como deVia, Justa, Igual ~ I'espelladora
serem ant'i-consLilucionaes, auticas e facciosas... cór que dos seus direitos~ e, como esta bypolhese se não chegou
alli se tem dado á declaração expressa da vontade una- a verificai', tambem Ü' juramento do Brasil, que estava
~me de toào o Brasil para por este falso fUll1:/amenlo se dependente da ~ua existencia, não chegou a eXistir, nem
desallender !
pMe vor isso produzir os seus efreitos•••
~ (( Vio, 011 scenas de horror 1 quem o crêra se o não
(I Como
não seria monstruoso vêr o Brasil reduzido ao
\3ira 1vio o sangue brasileiro derramado em COpiOSOS rios aRtigo estado do seu oprobrio, eScravo ~ recolonisado, sÓ
~Ias bayonelas dos Avillezes no mo dc Janeiro, dos Be- Vorquc, tendo IJreslado um iu~amento IDconsiderado, de
gos em Pernambuco e dos i\ladeiras na Bahia 1l\eprescn- alJraçar a lei que lhe des e Portugal, confiado na boa-fé
toll contra çstes e outrOs insultos daquelles IJrelorianos, e esperilllça de que ella fosse justa. este, abusando d.a
e lllU'á verdade que por deferimento ás juslas queixas do sua indiscreta boa-fé, lhe decretasse, como decrelado tiBrasil declarárão as cõrtes de Lisboa henemerito:f da pa- nha, II sua ull"rontosa recolonisação politica !
tria aquellel>" vcrdadeil'gs inimigos della, pois'que a não
(( Tem, finalmentc; o Brasil cumprido os deveres relaser a sua conducla em tudo impolilica, eSlranha, provocativa e insull$nle dos principios conslitucionaes, outro livos lISo mais nações, porque fez a sua associação de congrande motivo da queixa do Brasil, ainda !loje não esla- formidade com os principios constitutivos da soci!lbtlíria corlada a união desejada!
• dade, que o-direito p'!lJlico uDlversa,1 pl'escreV.6, porq~e
subio ao throoo da magestade de telDO pel" ttulo legiu Vio mais o Brasil que POrlugal'prohibio a importa. timo do decl'eto de i6 de Dezembro de 1815, e tendo tilçã.o dCllluniçõcs militares e navaes para este reino, corno das as nal;ões reconlJecido então a sua calegoria não p0:o,llicialU)enCé intimou o consul porlugl,leZ em Londres a dem éom jUstiça negar-lhe agO~cl a contiDlraçãb :do
Mr. BQlUlet. secretario de seguros daqueUa IJraça.
mesmo reconhecimento: e se tb o negarem deJlaM. O
Q Vio"e quem póde vêr tantos enos em polilica, tanta
BI'asi! de ser nação' deixará de prosperar?., porque fez
iniquidade e tanto despylismo, sem se lhe-gelal' o sangue a sua separação de portugal na momento em que l~ 'er.
uas veias 1vip"Senhor, a guerra que os ioimigos do Bra· licito razé-Ia por eslar disS9lvido o antigo pacló SOCIal. e
siI decl~rárão a V. ~l. Imperiul pejo unico crime de acei- não ter aintla firmado o novo pacto, ném Oquerer firmar
(I
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por ser notoriamente olfensivo dos seus direitos, e Por- 'roso, se quereis ser immorlal, se quereis ser grande t
tugal ler desp-rezado alliva e hoslilment~ as suas justas A experiencia passada do vosso governo faz a prova inreclamações, e eqvinr tropas con~ra elle para o obrigar a conte.tavel de que 'só este caminho vos péde levar ao
firmar por força um contrato, que para ser valido depende templo da verdadeira glcria,
da vontade livre de ambas as partes contratantes; e, fi« Os duvidosos principios, que o ministerio de V. M.
nalmente, porque o Brasil, longe de olTcnder a -realeza, Imperial manifestou de Abril de 1821 a 9 de Janeiro do
antes a salvou na pessoa augusta de V. 1\1. Imperial, 11 corrente anilO, afugentárão de rós Iodas, ou quasi todas
quem por ser successor da corõa do reino unido o Brasil as provincias do Bra~i1 ..l\Iostrou-se O novo mini~te~io
todo acciama hoje-, muito de sua livre vontade, sem coac- verdadeiramente constltucJOnal, e toelas as prOVIDClas
ção nem força de armas, seu Imperador constitucional.
principiárâo logo a cor.rer em torno d_e V. :\1. l~pel'ial. ••
« Ten'les visto, Senhor, a justiça e legitimidade com Empregou este uma Simples êxpressao, verdadeIrO lapso
que o Brasil tem declarado a sua independencia ; dignai- de penna, em divergencia do mesmo ~ystema, e foi basvos ouvir agora os direitos e ourigat;:ões reciprocas, que tanle rr.olivo para desconfianças; acudJO em tem po o auficão existindo entre vós e elle.
reo decreto de 3 de Junho, e a su.a conslilucionalidade
te Quer o Brasil sustentar a sua integridade e defender sem equivoco desviou Iodas as desconfianças, e é ao seu
a sua independencia, e antes morrer que perdê-la, e- divino liberalismo que o Brasil deve hoje a sua união, a
tambem quer qu~ a sua fórma de governo seja a de um sua inte"ridade e a sua independencia, e vós, Senhor, a
Imperio constitucional, bereditario lia família reinante de vossa ele~aç1io ao throno imperial.
V. M. Imperial, conservando sempre V. M. Imperial e
« Santo liberalismo, e tn, doce amór da verdadeÍl'a gloseus augustos successores o distincto titulo de defensor ria e da solida grandeza! vós, qUtl creues 'os genios raros
perpetuo do Brasil.
dos - grandes principes, e os guiais pela estrarta immortal«( A fórma deste governo deve ser organisada pela as- da virtude, do beroismo e do amor dos po\'os, vinde, eu
sembléa constituinte qne Brasil requeren, e V. M. Im- vos invoco, e mostrai ao nosso joven [mperadur em vivas
perial maudou convocar por decreto oe 3 de Junho, e é côres a fealdade da escravidão e a noureza da Iiberdnde. .•
voutade unanime explicitamente manifestada por todo o abri-lhe o codigo da natureza, e dai-lhe a lêr os direitos
Brasil que os deputados seus representantes ordenem immuta.veis do homem cidadão, e- a rigorosa obrigação
uma constitu ção santa, justa, e liberal, que afiance ao qne os princlpes lêm de os respeitar... mostrai-lhe os
povo a segurança, e inviolabilidade das suas propl'Íedades horrores do despotismo e a formosul'a da constitucionae pessoas; que decrete e faça elTectiva a responsauilidade Iidade, que aquelle desentbronisa reis e esta d,i Impedos ministros de V. M. Imperial e de todos os fllncciona- rios ... levai-o ao templo recondito de um porvir brilhante,
río publicos, e que estabeleça um bem regulado equili - e, correndo o espesso véo que encobre os seus destinos,
brio entre os tres poderes, e que ao mesmo tempo de- permilli-lhe qne veja o Br.asil coJloca~o acima de todos os
dare inviolavel, sagrada e fóra de toda II responsabilidade, Imperios, nadando em nos do prrclOso nectar da abuna peso oa augusta de V. ;\1. lmperi-:ll ; que em nada olfenda dancia e da riqueza, da civilisa«;' I} da philantropi.1, da
as altas (lrerogali I'as devidas ao Ingar eminente que V.)1. grandeza e da gloria, e os seus dlbões fluctl:ando IiImperial occupa, como clJefe do Imperio brasiLico; que vremente em todos os mares I" ,ellcs livres, e a Enrevista a V. M. lmperia:l de lodos os poderes correspon- ropa inteira abraçando a sua amlz ie e sõliciLalido o seu
dentes; que deposite nas mflos Jiberiles de V. ;\1. Impe- commercio... deixai tambem que \eja nossos felizes desrial o thesouro das graças da naçlO para as di~tribuir cendentes _abençoando os dias venturosos que gerárão tão
com jusliça áquelles que as merecerem pela lei; e que, bemfazejo genio... mandai, finalmente, ao sacerdote do
finalmente, colloque a V. M. Imperial no t!.trono do mais grande templo que lhe franquêe o ingresso até os bribrilhante explendor, da mais E.levada grandeza e do mais Ulantes padrões da eternidade, e neHes vl'ja a legenda
formidavel poder, por tal fórma que faça a inveja de to- em letras de ouro, que eu lá did-o escrjpta :-Ao valor
dos os principes da terra, sem que a nenhum tenha V.:\1. de Pedro, defenso!' perpetuo e á sua constitucionalidade,
Imperial que invejar em grandeza, representação, poder a independencia, a iiberdade, a grandeza, a gloria, o
e gloria; que pelo poder de V. l\I. Imperial ha de medir Brasil deve.
o mundo a grandeza do poder do ~mpel'Ío brasilico.
(( Rio de Janeiro, no fausto dia 12 de Outubro de 1822.
(( Manter, portanto, Senhor, e defender a integridade, -José Clemente Pereira. II
categoria e independencia do Imperio brasilico, e governar os seus povos pelos pl'incipios do verdadeiro systema Aóclamaçao do primeiro Imperador no dia 12 de Outubro
constitucional, e firmar depois estes deveres sagrados
de 1822, e descripçãO dos (estejos publicas.
com o vinculo do lnramento no fausto dia da vossa ma·
geslosa coroação, é ludo quanto o Brasil espera de V, M.
(\ Raiou finalmente, escreve o redaclor do Espelho, o dia susImperial; e elle, em reciprocidade, se obrigará por on- pirado, que devia pôr o seBo agluria do Bra-il. A somou aos
tro juramenlo - solemne a reCOnhecer, como de hoje em seus horizontes uma radiante luz, que afugentou para sempre
diante reconhece, a V. l\I. Impel'ial por seu Imperador as trévas da sua escravidão. Dardeja do seu zenHh um novo
constitucional e defensor perpetuo, e a todos es seus suc- aslró, eclipsando as eslrtJIlas que~slDallão o firmamento. Dia
cessol'es, na fÓI"ma da successão que deve ser regnlada afortunado, lu alvoroças os corações dos verdadeiros amigos
'pela consUluição, conservando sempre V. M. Imperial c da palria; lu fazes a vergonhosa cOll!'u~ão dos seus infames
todos elles O dislincto litulo de defensor perpetuo do contrario~! E' supertluo .apontar o ÍólUSllSSIOJO dia 12 de OG~U
Brasil, e jurará tamuem manter e defender até os ultimos ~~~o~rigem da nossa feliCidade, desempenho do nosso patno(( Havia transbordado a medida dos atlenta:los de uma facvitaes alt!ntos O governo constitucioual de V. ~r. Imperial, e obedecl!r-I!.te em tudo.
ção que domina as côrtes de Lisboa, levando de rojo os poucos
Oh I ditoso Imperador, e mais venturoso povo, se deputados que conhecem a justiça e a razão, e abafando -com
estes juramentos se cbegão li firmar e uma severa obser- detestavel cabala os brados opporlunos dos representantes dI)
vancia lhes der duração eterna I Portentoso anno de 1822, - Brasil. A sauda~e hyd~opica dessas i1le~ilim.as va~tagens, que
cevavão a ambição de lOdolentes commlssarlOS, a Imprudente
tu serás sempre o mais remarcavel nos annaes da bisto- vaidade de dominar do canto ocidentat da Europa ~ paiz
ria I••• Que novos principios não ensinas, que lição im- mais vaslo que a mesma Europa, e outros motivos opposlus ao
porlante não o[erece;) aos principes 6 aos povos, que direito das nações, alheio das luzes do seculo e revollosos á hunova ordem de consas não promettes I NunC'a, senhor, o manidade, desgarrárão corações alias ja pervertidos por uma
systema convencional dos povos vio a tbeoria dos seHS moral irregular, al~ucinárão animos,ol< supel'ficiaes ou. deso_ I'ientados, e prodUZirão esses decrutos abt'Ul'dos, que as IdadesPrinciplll$ tão ajO uslada com a pratica...
mais remotas lerá!! com asco e crerãO com difficuldade. ti E vós, Senhor, em quem o Brasil tem poSlo Ioda a
« Era necessario desafl'ontar o nome o, asileiro. que se que6ua es~rança, e o mundo inleiro tem fitas as mais alten- ria riscar da lista das nações; roubando-lhe essa avparente catas observações, segui sempre pelo caminho da verda- tegoria de reino, e reduzindo-a (que delirio I) ao antigo estado
deira, perfeita e sincera eonsLilucionaliaade, q.ue tanto do de servidão colonial. Mas seus projectos se quebrão contra ocoração tendes com~çado a trilhar, se quereis ser venlu- valor brasileiro, guiado pelo seu iIIu~tre salvador. Das marI
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do Janeiro se levantou uma voz mais poderosa que o trovão, que retumbou em um momento do Amazona:; ao Prata, e
chegou de improviso ás mais reconditas brenhas o éco de indepcndencia ou morte.
cc O heloc, que pronunciou este decreto da emancipação do
Brasil, que oífereceu suas fadigas, seu sangue, sua vida, em
defesa dos seus sagl'odos direitos, ao llltlSmO passo rival do
A1exandres e dos Felippes, dos Augustos e dos Titos, dos H~n
riques e dos Luizes ; este numen tutelai', a quem seria escassa
uma apotheose, era credor das mais evidentes demonstraçõls
de veneração: cumpria firmar com a slla grandeza n nossa scgurança, prender cm laços indissoluveis a sua gloria c a nossa
prosperidade.
a A fai.;ca elcctrica da gratidão inílamma todas as provincias, rompe simultaneamente cm toda~ o brado do entllllsiasmo. e um grit.l accorde re 'ponde do equador ao p lo estas
vozes do mais exaltado afrecto: Yiva o Imperador constitucio,
nal e perpetuo defensor do Brasil !
a O dia 12 de Outuuro, assás enoobrrcil1o oos fastos da nação, "cnerado como felicis imo natalicio elo hel'oe, que devia
vingar os icsultos ã Qumaoidadc e á razão, creando um soberano Imperio sobre os destroços da tyrannia e sobre as ruinas
do despotismo, foi de commum accordo destinado para ser o
solemoe da gloriosa acc\amação do illustre descendeote dos
Aífon os, UO primeiro Imperadur do Orasi!.
cc Bem quizeramos poder relralar ainda em muHe-cOr a
pompa deite fau lissimo dia; mas quando o COI ação abafa de
Jubilo, as vozes expirão na gargaota, as expressões faltão aos
J abios. e lagrimas de alegria são o mudo testemunho de sentimentos que transcendem llluito a estreita' orbita da eloquencia.
Sem embargo cumpre lIcurvar os hombros ao desmesurado
peso: verdade e smgeleza seja o nosso norte, e a nossa quéda
sin'a de vigia aos que se arrojarem a tão aparcellado pego.
« O astro do dia foi saudado com a salva das fortalezas, e
embandeiramento destas ~ da esquadra. Pelas 9 horas da manhã entr~rão no campo de Saot'Anna (a que hoje con;pete o
nome de praça da Acclamação, com que de ~ra em ~lante o
appel1idaremos) os corpos da l' e 2'linba, divId.idos em duas
brigadas.
cc A primeira era commandada pelo brig,adeiro José Maria
Pinto, e composta de um esquadrão do 10 regimento de cavallaria do exercito, duas boccas de fogo das brigadas de artilharia a cavallo, o batallJITo de caçadores ela côrte, o d,e granadeiros, o 10 e 20 regimentos de illfant~ria de milícias, o 30 batalhão de fuzileiros, uma bocca cfe fogo, e afinal outro esquadrão
do 10 regimento de cavallaria.
.cc A segunda, commandada pelo coronel Lazaro José Gonça1\tes, era formada dos seguintes corpos na ordem designada:
um esquadrão de S. Paulo, urna bacca de fogo, o batalhão dl'ca"çadores de Henriques, o regimento de S. Paulo, o 10 batalhão
de fuzileIros, o 30 e o 40 regimentoF de infantaria de miJicias,
O' 20 batalhão de fuzileiros, duas boccas de fogo eo esquadrão
dt:! Minas.
.
cc Depois das convenientes evoluções guarnecerão aquella
grande praça, a qual orrerecia uma vista encantadora, assim
pelo aceio e luzimento da mesma tropa, como pelo ornalo de
sedas de vari:dascOres, que cobria asjanellas e varandas das
clIsas q~e olhão para a mesma praça, cccupadas por muitos e.
pectadores, mórmente senhoras, que, pela eleg1ncia de seus
vestidos (em que sobresabiào as cÓres verde e amarella) e riqueza de enfeites, ofrerecião urna scena capaz de despertar sentimentos de alvoroço na alma mais tibia.
l( No
centro desta vastlssima praça se admirava a elegancia
e riqueza do formoso palacete, reedificado para este festivo dia,
pintado, adornado, e alcatifado com gosto e profusão, li defendido por uma guarda de honra, composta toda de cadetes de
Infantaria. Fixava as aUenções de todos o escudo de armas do
Brasil, conferido pelo decreto de 18 dEI. Setembro, debuxados
1\.0 tecto do mesmo palacet!.
'C(- Pelas 1'0 horas da mannã sahio S. M. Imperial acompanhado de sua esposa, e da Sereníssima princeza D. Maria da
Gloria, do paço da Boa-Visla, com o trem seguinte: precedia
a guarda de honra de S. M. Imperial, composta de paulistas e
fiuminenses, e por batedores dous expl6radores e oito soldados da mesma guarda. Seguião·se tres moços da estribeira,
sendo um indio, outro mulato e·o terceiro negro. la depois o
coehe, que conduzia 5S. MM. '0 Imperador e a Imperatriz,
e a Serenissima Sra. Pcinceza, sendo putado a oito caval1os,
tendo ao lado quatro moços da estribeira.' Acompanbava a
guarda de hOW'a, com mandada pelo seu cbefe, o coronel Leite.
Seguia o coche de Estado. e após este outro, com os dous camalistas a serviço de SS. MM. Imperiaes•.
a Apenas entrárão na meneionada praça começárão os !Dais
altos e frequentes vivas, escassos testemunhos do jubilo que
dominava em todos os corações. O innumeravel concurso de
povo, que se disputava a preferencia em fieis demonstrações,
s!lguia seu augusto soberano, que, apeando junto ao palacete,
subio ao mesmo, e com a sua costulBada allabilidade correspon-
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deu aos porfiosos brados pela sua gloria e prosperidade. Diri~
gindo·se á varanda, acompanhado da sua ilIustre consorte, a
tema mãi dos baasileiros, redobrou-se o enthusiasmo do immenso povo que juncava a praça, levantando coutinuos vivas
aos dignissimos objectos de seu amor e respeito, a que correspondião Suas Magestades com as mais alfa veis demonstrações
de alfecto.
(l A lão augustas personal;ens succedeu o caro objecto das
no sas esperanças, a Serenissima Sra. princeza D. Maria da
Gloria, qu~ foi recebida com. as mesmas demonstrações, que
com a maJor gentileza agradeCia, accenando com a tenra e innocente mão, que parecia.ch~mar novos applausos, novos vivas. Enleiados os espectadores de vêrem reproduzidas as virtudes de seus illustres pais nesta carinhosa pi inceza, tributavão
lagrimas. ol1ertavão corações, e tudo parecia pouco.
c( ClJegando o momento da solemne acclamação dirigirão-se
SS. ~1J\l. e S. Â. Imperial, acompanbados dos miàislros o secretarios de Estado, dos seus camaristas e da sua cOrte, á varanda do palacete, e juntamente o 111m, senado da camara, com
o seu estandarte, em que cstavão bordadas as novas armas, e o
desembargador IJresidente da mesma recitou um eloquente discurso, mostrando a justiça com que o povo brasileiro, esmi~a
IlIando os ferros com que os demagogos de Lisboa os quenào
algemar, recorriüo ao seu perpetuo defensor, dando· lhe uma
maior amplitude de poder. com o augusto titulo de seu Imperador.
a E tn discurso foi ouvido pelo povo, que occupava a frente
da mesma varanda, com a maior allenção e silencio, que só.
mente emo interrompidos por frequentes vivas quando o orador repetia o adorado nome de Sua Magestade, ou memorava
a alla dignidade a que o elevavão as suas virtudes e o amor dos
brasileiros. Findo o discurso mencionado S. M. Imperial deu a
seguinte respost;] :
(l Aceito o titulo de Imperador constitucional e defensor pera petuo do Bra~i1, porque, tendo ouvido o meu conselho dp li' cc tado e de procuradorrs geraes, e examinado as represe·..acc çúes das camaras das dilferentes provincias, estou intimacc mente convencido que tal é a vontade geral de todas as
cc outras, que só por falta de tempo não tem ainda chegado, »
cc A esta résposta, de que pendia a sorte do Brasil, seguio-se
a scena ruais tocante que os olhos vir:io, uem jámais verão.
Quem será capaz de descrevê-Ia por mais que os seus taientos
supe1"l~m os nossos, ou ainda dos genios mais abalisados? O coração não cabia no peito; queria saltar fóra do seu estreito recio to; esta vão todos como abafados do peso elo prazer; uns se
abraça vão; outros se elavão os para bens ; lagrimas sinceras
corrião dos olhos de todos, e ião misturar-se com us do nosso
grande Imperador, que dava pleno desafogo á sensibilidade da
sua alma, opprimiàa da alluvião de paixões que a aS&8Itavão.
cc Morramos de jubilo, dizião uns enthusiasmados, sem poderem alinar com outra expre são. Brasil, vingaste b nome
portuguez ela vergonha que fez recahir sobre elle a detestavel
cJfila de malvados, que ousou insu1Lar... e não acabava o periodo para não misturar blasphemias de perversos com vozes
da lidei idade. Qu~1 procurava ver o seu soberano para lhe render OR testemunhos de respeito e aflecto ; qual encontrava primeiro a augl1sta Imperatriz ou a primeira princeza brasileira,
e o seu coração parecia desafogar-se no mesmo momento em
que recebia nova torrente de prazer.•. Não é possivel dar uma
idéa do que tão facilmente se sentio. Voltaremos, pois, a tocar
o que pôde caber em desalinhada descripção.
a A artilharia começou logo a salva imperial de 101 tiros,
que foi seguida de tres descargas de infantaria, e de rllpetidos
vivas â nossa santa religião, ao Imperador constitucional do
Brasil o SI'. D. \'edro I, ã augu~ta Imperatriz do Brasil, e á drnastia de Bragança imperante no Brasil, ã independeocia do
Brasil, á assembléa- geral constituinte e legislativa do Brasil,
e ao povo constitucional do Brasil. O immenso povo que circundava o palacete ajuntava a esles vivas quantos lhe suggeria
o seu alfecto, todos dirigidos ao grande objecto que tinha em
vista.
C( Dos edilicios fronteiros, do cume dos montes sobranceiros
áquella praça, se levantavão ao céo os mesmos brados, acompanhados de festivos acenos com lenços brancos, Dinguem que·
renda deixar de ter quinhão em tanto jubilo, que a todo~ suffocava. Não podemos afasteI' nossas vistas deeta praça mais
gloriosa que o campo de Marte nos jogos seculares, onde sobre
o amor do povo brasileiro..se firmo o Imperio, que um dia
será o maior do mundo.
« Acabado este pomposo acto a tropa desOlou, c metleu em
alas desde o palacete alé â capeUa im1l8rial. Sua Magestade a
Imperatriz sahlO no mesmo gtaDde estado jâ descripto, e se dIrigio á sua callella, da qual franqueou as tribunas do lado da
epistola ás senhoras que quizerão aproveitar-se desta graça.
O nosso augusto Imperador preferio ir a pé, sem embargo da
immiDenle chuva, afim de alet;rar com a sua presença um povo
que estava dando tão decisivas provas de amor, que quasi che·
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gava a adoração. Depois de uma guarda da cavallaria de mili· repetidos vivas do povo e todas as demonstrações, que nunca
cias seguia-se uma parte da guarda civica, ja fardada com ele- afrouxarão. Logo que chegon a tribuna resoárão os vivas, que
gancia e brilho. e um numerosissimo concurso de officiaes ge- durarão por longo teml30 ; as musas uíié"recêrão seu tributo de
neraes e superiores, de magistrados, de empregados publicos, respeito em numerosas composições, a que succedião applaue em summa de todas as classes mais distinctas.
sos dirigidos ao seu sublime objecto; cantou-se um novo
« Ião após o estandarte da camara os vereadores presentes e hymno patriotico, que a todos agradou, ainda mais pelo enthu .
transactos, com o seu presidente e os homens bons, e debaixo siasmo que inspiravão as letras do que pela sua hllrmoniosa.
de um riquissimo pallio, sustentado pelos procuradores das ca- musica.
maras das differentes v'illas. pror.edia S. M. Imperial, sobre o
« Seguio-se o espectaculo, composto de um elo~io dramatico;
qual lançavão llóres de todas as jane\las, ricamente ornadas, uma cantata de Troncarelli. o drama accommodado as ciras senboras, que, em elegante e nobre traje, as occupavão, cumstancias, intitulado Indepenclencia da Escossia, e varios
dansado.. Não no~ demoraremos no detalhe do espectaculo, sufranqueando o mesmo augusto Senbor as do museu.
« Entre estas variadas nuvens de U6res, sob cinco arcos perlluo ao que os virão, escusado mesmo para dar idéa (bem
triumphaes, erigidos com gosto e sumptuosidade (não ficando que limitada) do que tantas vezes temos louvado, enthusiasmo
.
no transito o da Cidade·Nova, que não deixaremos em silen- e lealdade do bom povo brasihJiro.
cio), por entre successivos e alfectuosos vivas, seguidos d.as
« Não fallaremos neste lugar da brilhante iIluminção que
hençãos e dos votos de todos os brasileiros, S. M.lmpel'lal adornou os eclificios publlcos e particulares, aS frentes dos difchegou a sua iroperia capella, a cuja porta o esperava o Exm. ferentes quarteis, e singularmente a dos elegantes arcos triumbispo capellão-mór, que, ministrando-lhe o Santo-Lenho, que phaes qUI;; mencionamos. Estes objetos não serão omittidos,
Sua Magestade beijou de joelhOS, feita ii aspersão e o incenso, ainda que mais habeis pen'nas tomem esta tarefa; mas occuentoou o Te-Deum, e acompanhado do seu cabido em riquis- pão-nos agora outros mais interessantes, que nos apressaretp.os
simos paramentos se dirigio á cape\la do SS. Sacramento, a esboçar, descansando poucos momentos a escaldada phan.
donde, feita a oração, seguio Sua Magestade para occupar o tasia.
solio, que lhe estava destinado na capella-mór.
.
« Nada mais temos feito do que procurar esgotar um grande
« Findo o Te-DeU?n, e lidas as orações pelo' Exm. bis-po, se lago, tomando com a mão escas!>'a porção de agua, da ,,!ual
dirigio todo o luzido acompanhameuto ao paço imperial. e, mesmo foge a maior parte. Do pelago de alegria em que nadasendo a eJle chegado S. M. Imperial, as tropas de 1> e 2> linha, rão todoE os corações brasileiros colhemos poucas gottas para
commandadas pelo Exm. tenente-general governador das ar-' es~alhar sobre esta folha; mas o desalinhado da linguagem, a
mas, seguido do seu ajudante-geMral e quartel-mestl'e general, tibieza ~a expressão fizerão p.erder.as mesmas .curtas idéas que
se formarão em grande parada, dando a artilharia uma salva assaltárao a nossa ImaglOaçao. Nao resta, pOIS, outro partido
de 101 tiros e a infantaria tre5 descargas, seguidas dos vivas que rogar ao leitor prudeute que suppra o que falta a este lija mencionados, a que se seguirão os de todo o povo,. que pa- g.,Íl'o escriplo com a nobreza dos sentimentos e com a valentia
dos. s.eus allectos, que nós ficaremos contentes com a gloria de
recião incessantes..
« Cumpre notar que a mencionada tropa acompanhara a os lnlltarmos. .
prQCissão referida, tendo a sua frente o mesmo Exm. tenente« Um só dia era escasso tempo para se patentear o jul:rilo quegeneral com o seu estado-maior.
Jamais devera entibiar. O seguinte (13) foi ainda consagrado
« Dignou-se então S. M. Imperial dar solemne beija-mão ao ao mesmo dignissimo objecto. Salvas de artilharia ãdvertirão
grandíssimo numero de pessoas, que, com enthusiasmo nunca os fieiS fluminenses de que o sol assomava ao horizonte, tovisto, concorrêrão a felicitar a Sua Magestade pelo >leu faus- cava o meridiano, e finalmente rlourava as nuvens que limitão
tissimo natalicio, e olJerecer os leaes votos de inabalavel adhe- nossa visão. A piedade de S. M. Imperial devia render ao AIsão, respeito e fidelidade, pela alta dignidade a que suas incom- tlssiJ!l0 as devidas graças .pelo beneficio com que enriquecêra o
paraveis virtudes o elevérlio, sustentando o magestoso throno, BraSil, dando-lhe o maIOr thesouro no seu augusto lmpeque assombrara o unverso, sobre o amor de um povo que rador.
adoptou por irmão. e que jurou defender como pai e amigo.
« Pelas 11 horas se di~ou Sua MaMstade transportar-se do
« Os grandea acontecimentos, que no curto espaço de PQucas paço da quinta da Boa- v ista para o da cidade. acompanhado
horas tão rapidamente se succedêrão, que não derão um mo- da adorada Imperatriz e da Imperial Princeza, em grande esmento de treguas ao cora.ção opprimido, não podem (nós o tado. como no dia precedente, e logo dirigio-se a capelia, onde
confessamos mil vezes) ser comprebendidos em uma succinta foi recebido pelo Exm. bispo capellão-mór e todo o seu cabido,
narração.
paramentados com magnificencia, fazendo a comitiva do
« Capazes de sentir em toda â' sua exlen ão os elevados mo- mesmo Senhor os ministros e secretarios de Estado, os titulos,
viOlentos que naquelles doces instantes agitarão os verdadeiros camaristas e mais criados de sua imperial casa.
amigos da patria, quando lançâmos os olhos aquelle quadro
« Chegado a capella-mór, e occupado o respectivo solio, se
magestoso um só objecto fixou nossa attenção, e escaparão mil cantou tercia, a que seguio a missa em pontifical, sendo esta e
bellezas para serem comprebendidas por mais frio espectador. o correspondente omcio co,nsagrados ao patrocinio de S. José
Por isso não mencienámos os fogos de artificio, que continua- por ser de segunda classe. Cele!;!rou o Exm. e Revm. bispo
mente se elevavão a atemosphera, os repiques de sinos e ou- capellão-mór, ~ c~ntou-se ~ musica do ilOig~e heroe a quem a
tras demonstrações; não nos demoramos com o aroma d.as
~ureza prQdigahsou todos os talentos. DeVIa s.eguir-se a esta
folbas que juncavão as ruas, não descrevemos os elegantes ar- -...Ia oração. que dextramente não já desafiasse sentimentos ,de
cos que apenas mencionamos; deixamos ainda abundantes es- sobra manifestados; mas que mostrasse a sua justiça e a felicipigas a n:aior habil segador.
dade que dalli provinha ao outr'ora tão oppresso Brasil. Opa« Ra, porém, uma circumstancia, que muito occupou a nossa dre-mestre FI'. Francisco de Sampaio foi encarregado desta
attenção, e que temos a satisfação de ter ja sido habilmente empreza, e cumpre confessar que a desempenhou dignamemorada: fallamos da constante chuva, que apenas deu o mente.
« Tomando por thema as palavras do liv. lU dos Reis Et
intervallo para a gloriosa acclamação de S. M. Imperial. Continuando e reforçando successivemente, ella veio a ser o mais sublimius ofaciat solium ejus á solio David Regis (E faça
pello.ornamento deste grande dia. Não é paradoxo, uão pareça o seu tbrono mais sublime do gue o throno do rei David seu.
pai), exor~iou, indicando a marcba d~ Providencia em ;egulisonja.
. .
. _
« O prodigIOSO conourso, que a todos encbeu de admlraçao, lar QS destlDos das nações, fazendo subir ao mais alto ponto de
poderia parecer aos in.migos da santa causa em qua estamos fortuna os assyrios, persas, macedonios e romanos' lembrou
empenhados simples efftlito de ociosa curiosidade; mas quando que o Brasil, seguindo a vicissitude destes Imperio; respeitavimos que 'a abundancia da chuva não fazja arredar um só dos, entrava no afortunado dia 12 neSta brilhante ordem e
passo ~o fiel povo brasileiro; quando ouvimos os éccos d~s era des~inado ~ appnecer entre as monarchias que no mundo.
seus vivas transporem. a pesada atemosp!Iera ; qua!!do sentl- t~m maJOr con~lderação, e propoz-se a ~ostrar os motivos que.
mos que, eslorvando o fogo das armas, nao afrouxava as vo- tinha para assim esperar, o que deduzJO das suas riquezas da
zes do enlhusiasmo; lembrou-lloS a terna expressão da esposa sua extensão, da fecundidade do seu solo debaixo de dive:sos
dos canticos: As muitas aguas não poderâõ apagar o meu céos, e em variados climas.
amor; os mesmos rios não serião capazes de afoga.-Io.
«. Mostrou os dezares d~ ~njusta antiga metropole, que o
. « Poucos momentos teve o co~ação pa.ra respirar; breyes obr.lgarão.a procurar a feliCIdade que as circumslancias 01Ielnslanlea repousou S. M. Imperial depoIS do solemne beIJa- reCla. Aproveitando dextramente o ter sido descoberta a Amemão. As praças, as ruas, o templo, o paço, tinhão sido teste- rica por Christovão Colombo no memoravel dia 12 de Outubro
.muDhas do seu t~ium!?ho e do nosso amor; restav~ ainda ao de .1492, disse 90ue desde então prfsentirão a sua quéda os 1m.
tbeatro a scena mais brilhante e encantadora, e para IStO se ha- perJOS do Mexlco e do Peru, que 30 annos depois cahirão devIa preparado eom delicadeza e riqueza, assim em novo corti- baixo das espadas de Pizarro e Corlez. Tres seculos depois se
~ado. de sedas das COres do escudo do Brasil, e em abundante levanlava o primeiro Imperio do Brasil, grande magestoso
lllummação, mas em acenario e vestuario, e na escolha do es- capaz de rivalisar com os maiores da Europa com 'o andar do;
peclacplo 8Dalogo ao grande objecto do di'a singular.
tempos.
« SS. MM. Imperiaes se dirigirão a h?ra competente em « Estas magnificas esperanças er10 robor~das pelo novo sysgrande estado, da mesma fórma que Ja refenmos, por entre os tema da legislação, que, seguindo sempre os antigos Imperios, .
l)
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ora precedia este nascente. Estas e outras idéas sublimes, que
não fornece a nossa memoria, ou que. deslocadas de todo o
discurso, perdel'ião muito de sua grandeza, ':lnleárão de maneira o illustre auditoria. que não pôde conter o applauso, e
manifestou a admiração que o transportava por bem merecidQs bravos. Finda esta eloquente oração enloon S. Ex. Rvma.
o Te-Deum, e 05 musicas da.imperial capella desempenhãrão
com a sua costumada pericia a musica do mesmo joven heroe
que compuzera a da missa.
a Dnrante este solemnissimo acto estiverão sentados na capella·mór o Ex:m. José Bonifacio de Andrada. ministl'o e secl etario de Estado dos negocios do interior e estrangEliros, serviodo de mordomo· mór de S. M. Imperial, e no corro() da igrp~a,
no banco destinado aos grandes do rcino.(por ordem p,peclal
do mesmo Senhol) os Exms. ministros e secretarios4e- Estado,
procuradOl'es geracs das provincias, conde de Palma, 05 camaristas de SS. !11M. Imperiaes, os viscondes do Rio-Sêccl) e
Mirandclla •. c os barões de Santo Amaro, S. Simào, Bagé. I tanhaen e Goyana, assim como em qualitlade de capitào da
-guarda imperial o Exm. João Maria 'da Gama Freitas llerquó, e
de reposteiro-mór o Exm. João Jo~é de ndrade.
·CC A capella imperial estàva atulhada de pe oas de dilT~
rentes classes c graduaçlles, e olfececia a mais interes.ante pers·
pectiva. Em toda a p,u'te se divisavão efOcazes desejos de mostrar a energia de sentimentos e a fidelidade dos animas dos
brasileiros.
a A' noite goz0u-se no t!leatro o mesmo espectaculú do dia
precedente, sendo sómente novas as compo 'ições poetica$ e o
drama, que neste dia foi José Segwndo. Sua Magestade havia
igualmente sido conduzido em gr~nde estado, como fica dito. e
o brilhante concurso esmaltava esta noite de jubilo. A illuminação foi mais brilhante que na noite precedente em razão do
tempo mais favoravel, e os fogos de artificio se buccedêrão com
a mesma frequencia.. »
_

Arco situado na praça da Constituição, dedicadtJ ao
genio brasileiro.
« O coroamento se compõe de um grupo formado das
armas do Brasil, tendo no centro um-P-corolldo ; nos
dous lados eslão um inclio e um habitante do interior,
cada um prendendo um dr'agão a seu lado e jurando defendeI' a inrlilpendencia do Brasil. O fecho da arcada sÍlstenta uma cabeça cla Amcrica coroada. Os corpos lateraes
rema Ião em aguias imperiaes; os frisos são ornados das
armaS do fmperio e de palmus. Coqueiros empregltdos
como columnus são acompanhados de trophéos de agricultura e de armas mililares; 05 pédeslaes têm inscripções.
;< A pintura representa marmore branco e as esculp. .
turas são doul'ada~.
.( Tem de alto 52 palmos e 47 de largo.
« Estavão escriptos estes versos:

(l

Das acções minhas a maior é esta.
Se acaso outra que a vença inda não resta.

C(

O amor da patria, que me anima e infiamma,

«

Deste, passando a incognito hemispherio,

«

a A' grande em preza me convida e chama.
a Sobre dous mundos erguerei o Imperio.

cc N'alma a patria me existe, e na memoria
C( Só fórma o bem da patria a minha gloria. »

(I Nos dous angulos da praça, da parte do tllealro, haO Espelho de i8 de Outubro de i822 descreve os via elegantes coretos de musica, que tocavão successivaarcos seguintes:
mente sympllonias e ilJmnos.

Arco da rlla de S. Pedro no campo de Sant'Anna, dedicada Arco da 1'ua do Ouvidor na emboccadura do largo de
á nova patria de Pe'd1·o.
S. Fmncisco de Paula., dedicado ao amor conjugal.

« O coroamento se compõe da espllera ornada de uma
coroa e um manto imperial, sustentada por dous dragões (emblema das armas da familia de Bragança) ; o
friso é ornado de palmas e da letra illicial do nome de
S. M. Imperial; a parte superior dá abertura da arcada
tem sobre o fecho uma esphera coroada, acompanhada de
dous dragões, que a\li parecem presos.
II Os dous corpos lateraes são ornados d~ trophéos miIilares, que cerl.ia duas pyramjdes, em que eslão inscriptos os nomes de todns as capitanias'do ImperiQ '/l.
Brasil; na base de cada pyramide.está collocada ú~,.l
-aguia fmperial, da qual a parle do corpo é escondida por
uma esphera, e só deixa vêr as azas abertas e as garra&,
em que segurão de uma parte um sceplro e de ouU'a uma
espada.

" O coroamento sustenta uma esphera coroada, sobre

° centro da qualC.eslão collocadas as doas letras de S5. MM.
entrelaçadas, sustentadas por dous
Imperiaes~P.

pequenos genios apoiíldos sobre signas, tudo entrelaçado
e coroado de nOres. O fecho da arcada sustenta um pelicano (t:mblema do amor maternal); o friso enriquecido
de eslrellas de ouro; as archivollas são ornadas de dous
·grupos de figuras, i,?-)ilan~{) baixo-r~levo dourado! represenlando um guerreIro deixando_~rlD~ar um menmo com
~u~s armas, e o outro uma mal aleItando o filho: tudo
ImItando I~armore branco e escl1lptura. dou~ada. dous
luslres ornuo o prolongamento do corpo lOfenor do monumento.
« Tem de aUo. 55 palmos e ~o d~ largo.
« "Em cada uma das frentes se hão os versos:

" Uma porta no centro de cada pedestal das pyramides completa o ornato do envasamen10 deste inonumen to
cuja pintura imita a esculpLura dourada e granitos de diversas cOres.
.. Sua altura é de 53 palmos, e a largura 19.
(l' Lião-se os seguintes verSQs· Das duas faces:

« Num seoll1D de ocime, e sangue e guerra,

« Um rqrono aqlli porás. que assombre a terra.
a Tão grande Imperio e ;,;ãplendor te espera,
([ Que um timbre fórmas da armillllr espbera.

«' Entre immortaes trophéns, com que se exalta,
« Só 'este á 'gloria 'de seu nome falta.

*'

Verás. Senhor, quenesta a~ se encerra '
'•. QUlInto·gratrdeaté aqui tem visto aterra. »

C(

D~ta

doce união no céo tecida

« Logras em paz o fruto abençoado,

« A suspirada prole esclarecida.

« Amas os filhos. prezas o consorte;

(( Nos deveres de mài e esposa acertas,
a' Vives ditosa, e não te ass\{sta a morte. D

Arco situado na ea:tremidaàe da rua do Ouvidor, dedicado
ao commercio.
• O grupo que o remata se' compilede-llma efphera

-caroails., no centro da qual Sé aclfa ~P.:....coroaão,

-cercado 10dO"de um 'mamo itilpériat,' de éÓ1'Dliéopfas;e varios atttibutos do commercio. As a'r~bl\"oltas silo tJriiattas
_de dl1as figuras de baixo-~lev~t umã representando oiefeurlÜ' olTerecendo uma'bolsa a esperança, que elltenie ii

-mão.
.
II O tado .finge mllnoore branco e esculptura dourada•
• Uma. banda de musica tocava alegres sYlDphonias e
II Altura 0&6 palmos, largura 26 e meio..
.

.caDtava hymnos patdotioos.

.

II

De udl lado se lia :
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Doou ã Pedro a eterna Providencia
Do Brasil cimentar a independencia.

(lOS versos erão os seguintes.
« Na frente da rua dos Ciganos, no centro:

" Do Imperio brasileiro ao fado l:; á sorte
Dai começo feliz: victoria ou morte! »

« Se tenho forças sou com ellas forte;

«
cc
II

cc

(C

«

E do ontl'o :

C(

CC

« A' tal en:preza vos tem certo o fado

« Desde a origem dos seculos guardado.

II

( Proximo a este arco havia lambem um coreto, em
lIue muitos musicos afagavão os ouvidos dos especladores
com canlicos allusivos e agradaveis symphonias.

,

II

Direita, dedicado á prosperidade. do Brasil.

No momento em que o povo brasileiro

« Vê sua independencia sustentada
« Renasce um dia, parecido áquelle
« Que, ao sorriso de um Deos, sahio do nada.
« Assim a agricultura mais se excita ;
cc

Cresce a plebe no campo e na cidade;

I(

Ou se deixa emendada, ou se desterra, »

« E a turba inulla, que corrompe a terra,

(( Na frente para a praça da Acclamação, no centro,
O coroamento se compõe da figura da America, coCC Dá-nos (I céo Imperador perfeito;
roa<1a de louro, tendo n'lIma mão o sceptro e na outra a
cc Congresso em breve nos dará facund'l :
espbera do Brasil, em r,é, sobre um carro puxado por seis
« Paz, justiça abundante e firme peiLo.
cavallos, tudo levantado sobre degráos circulares e des·
CC Isto nos basta a nós e ao nosso mundo. »
cansando sobr'e 11m soceo, ornado de um baixo-relevo re·
presentando a America tocada de um raio do sol, despe(I E dos lados:
daçando as cadêas que a prendião a um pedestal, a que
estavão sobrepostas aS-armas de Portugal i a população
« Temos patria : e que patria ? o Imperio novo,
brasileira armada lhe o[erece os signaes de a[ecto.
cc Assim do grão Brasil vozêa o povo:
l( Os dous campos lateraes são ornados de pilastras,
cc Filha augusta dos Cesares, Já hoiFl
« Mãi dos Cesa res, do Brasil exuILà
cujos capiteis são enriqueciuos. de aguiasj os frisos sustentão as armas do Imperio, tudo coroado de trophéos
cc Pedro o Grande do Brasil o nó desata,
de armas e de aguias, O fecho da arcada, sobre o qual
« Povos escravos torna jll senbores;
está uma e phera, sustenta uma aguia imperial, com as •
« Com ellas assim. desde o Amazona ao Prata
azas abertas. Duas famas o[erecendo corôas guarnecm as
II Serão dadas na terra leis melhores. »
arcbivolLas.
.
II A continuação exterior do emvasamento tem tro(I Não deixaremos d( notar que na noite de 15 tio corpbéos de armas, e os pedestaes, que fazem corpos lateraes
sobre a face da rua Direita sustentão duas grandes figuras rentr. a companhia italiana põz em seena a beIla peça de
equestres (de 30 palmos dr. alto), das quaes uma repre- musica do celebre .PUceila, intitulada Caçada de Henrisenta a fama que vôa, e outra um mercurio montailo que IV, e na seena da mesa subGtiluíndo ao nome do
n'um Pegaso, levando uma bandeira em que estão escrip- bom Benriqua aquelle que occupava os corações, fizerão
resoar as agradaveis e barmoniosas expressões de-Viva
tas as palavras-lndependencia ou morte I
( Estes pedestaes são presos ao corpo do arco por dous Pedro! Viva o grande do Brasil Imperador 1- o que foi
terrassos sustentados por pilastras, que deixão passagem recebido com o maior applauso, respondido com frequentes vi vas, repetido e de novo applaudido semelhantepara as pessoas a pé.
mente. Henrique IV não era mais amado dos francezes
(I O monumento é de b.élnco e ouro j tem de alto :lO5
que o grande Pedro dos brasileiros. »
palmos e de largo 112.
« Estes arcos erão adol'Oados oe feslões de flõres, de
numerosos globos de vidro, candeeiros e lustres, que os' ,.
aformoseavão de dia, e illuminados á noite, ol'ferecendo a E DISSOLVIDO o GRAN DF: ORIENTE EM ~IEIADOS DE OUTUBRO
DE 1822
mais brilhante perspecliva.
(( O arco proximo ao museu foi desenhado e dirigido
pelo io tenente de artilbarja Angelo Pamphili . .contém
Foi desde o momento em que o Sr. D. Pedro
60 palmos de largura total e outros tantos de alto, afóra
o coroamento. Sobre dous prdestaes de granito descan- rêC.ebe~ o malhete de grã?-mestre dam~çonaria, que
são quatro columnas de ordem dorica, e sobrepostas en- a~ intrigas, ameaças,. ciumes e ambições, lwincitre corõas de louro as letras iniciaes dos nomes de 55. MM. plárão, e Of; dous partldos se estl'emál'ão; sendo um
Imperiaes e das augustas princezas, sendo no centro capitaneado por Joaquim Gonçalves Ledo, uma da!'
-11. l. e L.-e dos lados-Mo .T.
personagens principaes da independencia do Brasil ( Da parte exterior das columnas havia dous transpa: homem de muito talento, bom orador, e de muit~
rentes, em qu~ estavão as figuras de Marte e Hercules de habilidade, ainda que de caracter voluvel e ambium lado, e do o~posto Vulcano e Unerva, allusivas aos cioso; e outro capitaneado por José Bonifacio de
concurl:entes para aquelle monumento. Na cornija estava
o Ictrelro-Os empregados do IIrseual do exercito e mili- Andrada e Silva, que gozando ainda de prestigio
'
tares ao Imperador :-e na parte superior tres transpa- triumpbou na privança do imperador.
No entanto, ambos querião a mesma cousa: a inrentes, que conLinl1ão os versos que logo citaremos.
A cada lado da .ahobada bavia igualmente dous transpa- dependencia du Brasil.
rentes, um dos quaes ornado de restões de flôres.
Taes são os homens de t.odos os tempos! Sem(I O coroamento era composto de uma facha de azu I pre
antepôem ao bem da patria a ambição e mescom as 19 estrellas de prata, e no centro as inir.iaes quinhas rivalidades!
-P. G. I. 1. B. -(Pedro Grande, primeiro Imperador do
Separados a~sim os partidos, que de parle a
Brasil) ; ao lado os rios Prata e Amazonas e sobreposta a
parte,
como disse em oulro lugar, sehostilisavão
coroo imperial, e nos angulos corpos de ;rmas.
ranoorosamenle com intriga!', tentava o partIdo de
II ~o. pas:.ar por est~ monumento S. M. Im~rial, no
faustlsslffio dia i:l, dous lndios, po tos de joelhos sobre os José Boni.facio aniquilar a influencia maçonica, ou
antes a dos chefes que nella preponderavão, porque
pedestaes, lãnça vão cheirosas flOres.
5i
A'

.'

ru~

Se sou livre não quero ser escravo
(Gnta o Brasil) : independencia ou morte!

(( E nos lados:

« Dos seculos no dorso assoma o dia;
« Começa a brasileira monarchia.

Arco da

Se sou grande não posso ser pequeno;
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os eniços prestados pelo Granrle Oriente, bem quel'ido I'e' ;nir ao-Grande Ol'iente, como fizerà'@
como a influencia e credito que gozava, nãJ) podia seus dois Íl'màos e parentes,
Para essa associação concorrerão ell'l gl'andB
deixa r de prod uzir ci umel> em varias pessoas, das
qllaes algumas et'ão preponderantes, utms não se numero os maçons, que por orgulbo ou desejo de
tinhão querido reunir aos maçons, e outras delle primarem não se tinhão filiado no Grllnde Oriente,
os que tinhão sitIo repl'ovado~, t~ muito pl'Ofallos.
tinhão sido excluidas.
Para guerrearem, pois, a in fl uencia maçonica combinárão nos meios, e iostallárão uma sociedade selNSTALLAÇA:O DO APOSTOLADO E SEUS TRABALHOS
Cl'eta, com o titulo de - Apostolado - sendo dos
primeiros inauentes-della, José Boni~'acio, Martim
O apostolado começou a trabalbal' no ediücio da
Francisco, o capitão-mór José Joaqmm da Rocha, Guarda Velha, onele é boje s'ecretar'ia de Estado dos
José Mariano de Azeredo Coutinho, Fernando Car- negocias elo Imperio(*) e então qual'tel-general do
neiro Leão (depuis conde da Villa Nova de S. José) commando das armas. As sessões el'ào na sala onde
e outros. Esla sociedade linha estatutos e signaes está hoje o al'chivo da secretaria; e os membros
como se usa na litul'gica maçonica, mas dilferentes do Apostolado se denomill'lVão--columnas elo tbrono
na forma, e era di vidirla em palestraS' e decurias. -porque o fim llogmatico era susLentar a monarJosé Bonifacio para arredar o Jmperador do Grande chia constitucional, e guerrear com todas as forças
Ol:iente o collocou á frente do Apostolado, com o ti- as idéus l'epubJicanas.
tulo de grão-meslre O:.I· Archont-rei, visto que os
Foi eleito cbefe du Apostoladu o Impel'ador
seus fins, conforme se propalava, erão os mesmos D. Pedro I, com u denominação de-Archonl reido Grande Ori-ente, isto é, a independencia e a inte- e José Bonifacio seu lugar-tenente.
~ridade do Bt'asil, com o systema. monarchico re.'\. ordem do AposLolado. como já disse, sendo dipresentativo, e dynastia do Principe Regente, Pelo vidida em plllestl'US e decur:ias, cada uma se commenos foi isto o que declarou o SI'. D. Pedro, em punha de doze apostolos e um presidente.
sessão do -GI'ancle Oriente, ql1i1l1dll f.Ji inlerpellado
Uma das palestras estabeleceo -se no Catette
a respeito dos fins do Apostolado, por constar aos em casa de Antonio Rodl'igue::i da Silva, ou na do
membros do G"lmde Oriente, que o Apostolado padre Jo é Cupel'lino, depois of(jcial maior da seprincipiava a ago,'edi-lo, com veheme'ntes intrigas, cretaria de marinha; as decurias tl'abaJhavão em
como depois se verificou,
outros lugares, como na rua da Assembléa, (antiNa ultima sessão de Outubro o ImperaàOl', assen- gamente da Cadêa) em casa do cOl'onel Antonio Petado no throno~ e já muito indisposto contra LedQ, reira Pinto; e na rua de S. José, onde perante o
a. quem dias antes tratava em carta particular - de Sr.
D. Pedl'o e José Bnnifacio, farão admiLtidas e
meu Ledo - o accusou vehementemente, dizendo juramentadas muitas pessoas de considel'ação. As
estar atraiçoado, e este, procurando defender-se, sessões que se fazião el'ão aIterná'das, e em dias denão o pôde fazeI', porque o Sr. D. Pedl'o I, como terminados se reunião no centro social denominado
grão-mestre do Grande Oriente, e por um decreto, o -=- Apostolado. - As palestr,ls do Apostolado ensuspendeu e encerrou, mandando recolher os me- joavão aos homens de beni e de bons sentimentos
taes- das officinas ao cofre da policia, da qual era. que a ellas constantemente assisLião, pelos abusos que
intendente-geral o desembargador Aragão, e o ar- vião praticados, e pOi.' veI'Bm lançar-se mão de meios
chiyo para II quinta do Cajú.
.
torpes pal'<l a perseguição do - conlrarios, como a
Os meus respeita veis amigos, Dr. Manoel JOAquim espionagem., as denuncias, as intrigas, não só conLra
de Menezes e generaIJosé Maria da Sil va Bitancourt, os membros do Grande Oriente, cumo contra alguns
que, por ol'dem do grão mestre marquez de Abrantes, portuguezes indistinctamente.
e a meu pedido, fizerão uma compilação das actas
Destas mesmas palestras sahirã t) os males de que
de 1822, diss!\rão nesse trabalbo, que na maçonaria lUnda hoje se l'eserÚe o BI'11 iI, sendu campeão de tudo
já tudo estava combinado para a Independencia do isso o celeb"e Porto Segul'o, muiii simo protegido
Brasil, acclamação do Impel'ador e inlegridade do de José Bonifacio, e que acabou miseravelmente
Imperio, quando nesta côrte iostallou-se uma socie- no sitio dos Bulias, em Cabo-Frio; e rIo não menos
dade com o titulo de Apostolado, a qual orgllnisou celebr'ado Marciano, por alcunha o l'liquilina, pardo
seus esta lutos, Ildoptand<J signaes, toques e pn.la- mal'ceneiro, cantadol' de modinhas, e muito vallido
.vras, dilferentes, dos da maçonaria, di vidida em do Imperador D. Pedro I.
centurias e deGurias, da qual se disse ser principal
E'. de razão obsenar, tambem, que um dos
colJaborador (segundo escreveu na mencionada
memoria o Dr. Manoel Joaquim de Menezes) o
CÔrte os ex-deputados ,is côrt~s de Lbb~a JOsé Lino Coutinho,
Dr. Antonio Carlos Ribeiro de Andl'ada Machado e Cypriano
JOS~ Barata ele AlmeI~a, FranCISco AgostlDho G0lT!e~,
Sil va(*), que _se!1do maçon an Ligo, não se ti nha Bueno e F~iJó; porém que ficara em Pernam~uco pela notiCia
(') Antonio Carlos não podia ser o pl'Íncinal collaborador do
Apostolado, COnforme disse o meu respeitavel amigo o Dr. Menezes, porque estava por es e tempo na Europa, e só chegou ao
Rio de Janeiro no dia 30 de Janeiro de 1823, e nem podia
concorrer pa-ra a insta Ilação do Apostolado, como se vê do
Te~egrapho Maritimo, que aqui copio:
.
« No Diario do Governo n. \1 de sexta-feira 3 de JaneIro
de 1823-I.mperio do Bra9il-nas noticias maritimas do dIa 81
de Dezembro de 1822, entradas: Pernambuco, 7 dias, brigue
inglez Swifiisure, mestre John Beckford, equipagem 15. lastro, passageiros um inglez. e João Xavier Carneiro da Cunba,
enr,arregado pela camara de Pernambuco ele felicita.11 S. 1\1. [mperial; ref re o mestre que de Falmbuth condUZia para esta

que alli tiverão de que naquel.la barra cruzavao duas corvetas
de guerra mandadas pelo Madmra. .
..'.
(( Dia 10 de Janeiro de 1823.-LI boa, 40 dias, bl'lgue Ptedade, mestre João Mauricio. equipagem 32. passageiros o brigadeiro Manoel P~dro de Freita Guimarães e outros; referem
que no dia 19 morreu ~Janoel Fer.nandes Tb.omaz.
.
(( Diario do Gover71o-[mpeflo do Brasll-n. 23 de qUlntafeira. 30 ele Janeir(l de 1823, noticias mar~timas, entradas:
Londres, 49 dias, brigue inj\lez Regente, e.qulpagem ~, ~estre
John Scarlet, passageiro o Exm. Sr. AntonIO Carlos RibeIro de
Andrada. »
(') Ainda existe o salão onde trabalhou o ~postolado, e ond,e
trabalha hoje (9 de Janeiro de 18?1) a se~o central, sU!;lOrdlnada ao. director geral da secretaria de Estado dos negoClos do
[mperio, com as quatro colnmnas do templo do Apostolado.
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membros mais influentes do Grande Oriente
Joaquim Gonçalves Ledo, aspirava a privança d~
Principe, para dar a queda nos Andradas e entrar
pura o ministerio. Tinha-se constituido emulo ou
adversario de José Bonifacio, e por isso aproveitando a ause.ncia desle, como já disse, fez proclamar o Pl'incipe gl'ão-mestl'e da maçonaria
ficando J~sé Boni[acio seu adj-unto, cujo acto, com~
quan.to nao Fo~se Im[!ugnado, não l'ecebeu a flquiesCeDeIa .~e mUltos m~mbros ~o Granue Oriente, que
entQ~IaO que devIa ter sIdo delle previamente
inst~Uldo o grão-me.str43 José Bonifacio, que sem
duvIda se não .opponu ao ~l'ãO-mestrado do Tmperio.
Este, despeItado por ISSO, julgou que todos os
membros rIo Graude Oriente, estavão em opposição
a eBe, .e procurou vingar-se; suas disposições forão
apro~elladas pelo Apostolado; e assim fizerão pel'suadlr ao Sr. D. Pedro, que já linha sido acclamado
em uma assembléa do povo maçonico, e depois pelo
povo em i2 de Outubro de 1.822, que os maçons
pretendião estabelecer um govel'Oo dernocratico.
-

E' DElIflTTIDO

o MINISTERIO

ANDRADA NO DIA

29

DE OUTUllRO

PELO IMPERADOR, E LOGO DEPOIS REINTEGRADO POR REPRESENTAÇÕES DO POVO, DA TROPA E DOS PROCURADORES DAS
PROVINCIAS NO DIA

30.

"

Forão Lãu inauditas as intrigas, que apparecêrão
nesse mez de Outnbro, de 1.82~ entre os membros
do Granda Oriente, suspenso, e os membros do Apostolado, que o Imperador julgou conveniente dimittir
o ministerio Andl'ada.
O jubilo publico, escreve o visconde de Cayrú
como testemunha presencial, foi interrompido par
uma extraordinaria occunencia.
Depois (la acclam:ição do Imperador, excitárão·se
emulações e contendas de ambição entre os membros
do ministerio e pessoas de notaria influencia no governo, e perigosa popularidade no vulgo, porfiando
todos em adquirir.o favol' imperial afim de se en·
grandecerem pela nova ordem do Estado.
O espirito de pal'tido se descobrio. Uns cidadãos
se esconjurnvão contra sUfipeito despoti.smo; outros
contra presumirlo democratismo. Temeu-se do fune to choque de animosidades e interes~es ..
Inúpinadamente em 30 de Outubro divulgou-se
que o Impel'ador dimiLlira o minislerio: os reaes
motivos ficárão no segl'erlo do g[lhinete. Não sem
fundamento se conjecturou que se repl'esentaria ao
chefe da nação os perigos dos conselbos dos secretarios de I?starlo ,rlos negocias do imperiQ e da fazenda, asplrnnte a supremacia no governo.
Mas no l1le"mo dia sentio-se alvoroço na côrte entre a turba de clientes e devotos, especialmente dos
ministros it'mãOg, José Bonifacio de Anetrada é Silva
e Martim Francisco Ribeiro de Andrada.
Pai' arteiros agentes, solicitou-se e conseauiu-se
(segundo se disse) uunca visto numel'U de ;;ilhare~
de assignatu.,!'as de pessoas de todas as ordens, e
class~s. Fez-s.a uma l'epresentação ao Imperador para
a reIntegl'aço.o dos dous AndL'adas no ministerio.
Esta representação foi levada ao senado da camara
municipal 3111 tumultuaria concur o de povo requerendo-se ao procurador dessa t;amara ~e o
aJlresc.ntasse quanto antes á Sua Magestade imperIal, q11e reclamou para Ítiso urgencia do deferimento.
Entre as enunciações da representação é com par·

ticularidade notavel, que os Andradas erão apresentados como a unica ancora, unidos ao throno do
novo Imperio.
Ainda é mais reparavel a clausula final: -- Vossa
Magestade não encontra no circulo dos homens, cidadãos mais dignos; e por isso que Vossa Magestade Imperiül obeDecendo á patria deve colIoca-los
nos lugares de que sahirão. Este povo leal o pede,
Todo o Imperio se desmanda. Por parte da tropa na côrte se offereceu ao imperador outra semelhante representação mais tJoncisa
e comedida.
Os . procuradores geraes da provincia (menos
JoaqUIm Gonçalves Ledo) dit'igirão ao Imperador
~gual representação, com hyperbolico elogio dos
Irmãos Andradas, afirmando ter sido por ambos
lançado a primeira pedra do magestoso edificio da
nossa gloriosa independencia, dizendo - consentiremos que vuscille já o throno imperial que ha i 8
dias acabamos de levantar?
I O mesmo dia, á noite, no theatro, se espalhou
uma proclamação anonyma em que erão appellidados
os Andradas, Franklins Bra~ileiros e se lhes dava o
titulo de anjos tutelares da regeneração politica.
accrescentando-se que ha vião erguidn nos seus hombros o peso da Independencia, concluindo-se-a nossa
existencia politica está em perigo e o nosso Imperador ás bordas do pl'ecipicio : além do E tado saltando fóra da mão do piloto. Nesse papel inculcava-se hav~r mat;hinação dos carbonarios.
Tão estranha idolatria demagogica; e concurrencia de gente ao tbl'ono, foi sem exemplo, foi
equivalente .a força publica. q Imperador pareceu
qual Ceílar cIrcnrnvalado no capltolio.
_
Ainda que os ministros Andradas, naturaes de
S. Paulo, fossem egregios patriota:;; e activos administradores, com tudo era notorio, que pela natural. liga da irmandarle bavião adquerido ascendencia no conselho e incorrido em adio de mui.tas
Jlessoas por algumas medidas de suas repartições.
Além de que ostentavão timbre sem igual de
rancor aos lusitanos, bem que por justos resentimentos dos males causados pelos seclarios das
côrtes de Portugal.
_
O Imperador no mesmo dia 30, jUlp:Oll prudente
condescender, pelas in tancias dos representantes
das provincias colliga(la.s ; mas por decreto reclamou a prerogativa coastitucion'.ll de sua livre nomeação e demissão dos commissarios rio poder exe·
cutivo, e pOI' uma proclamação aos fluminenses recommendou lhes união e tranquiUidade, vigilancia
e constancia(*).
A Ga:;eta do Rio de Janeiro em seu n. 1.32 de
sabbarlo 2 de ovembro de 1822, referindo os factos,
conta que:
.
I

(") Foi uma cõmedia ridicula o que se passou no dia 30 de
Outubro de 1822. Dizem alguns que José Bonifacio e seu irmão
Martim Francisco. em consequencia das intrigas e exaltação dos
partidos, perlirão no dia 29 a sua demissão; e outros dizem
que o Imperador, a vêr se applacava a exaltação dos partidos
que ameaçavão a ruina do nascente Imperio, demittio os Andradas. Fosse lá o quI' fosse, o decreto appareceu, 'e no ~ia 30
de Outubro o [mperador se vio forçado a reintegrar nas mesmas'
pastas os ministros demittidos.
José Bonifacio. que morava no largo do Rodo, hoje praça da
Constituição, onde mora José da Silva Braga, com o botequim
do-Café com leile-foi esperal' a multidão dI) seu partido no
Caminho-Velho do Botafogo, e das 4 para as 5 horas da tarde,
dirigindo-se o povo para alli. o trouxerão em charola. O [mpe·
rador, á tarde, veio com a Imperatriz para a casa de José Bo-

.

'

.
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\( A capital do Imperio do Brasil acaba de ser teste- se ajuntava em prodigioso numero nas praças, vociferando
munha da mais publica, e alfectuosa demonstração de contra os inimigo do Estado, que havião occasionado tão
respeito e amor, consagrados ás virtudes e talentos de intempestiva e lamentada demissão.
\( S. :\1. Imperial recusa aceita-la; põe em pratica
dous dos ministros e secret~rios de Estado, que, quaes
flutro Athlas, bavião tomado sobre seus hombros o peso quantos meios 1l1e suggere a sua delicadeza, a sua bondade e o ilmOl' que con agl'a ao Bt'asil ; mas a isenção phida nossa independencia.
\( Um partido ou facção um pouco ramificalla, que losophica de hoje ainda é a mesma que era ha 24 secudesde muito tem posto em obra toda as tentativas para los, e o grande Pedro, [mperador do Brasil, teve de ouvir
ter entrada em os negocios politicos, e dispôl' a eu bom de Andruoa qllasi a mesma rpsposta que da bocca de
prazer da substancia da nação, pMe ilIudir por não Diogenes ouv[1'Il o gl'ande Alexandre, e cellameote nos
pouco tempo a credulidade publica sobre a pUl'eza das persuadimos que acharia tanta nobreza de sentimentos
suas intenções, que mascarava com alfectado zelo do bem no procedilIlClllo dã nosso iIlustre philosopho, que diria
geral, ainda quando, pela crronea doutrina que espalllava delle o que a respeito do cynú.:o dissera o destruidor do
em papei, que uns redigião. ontro pubJicavão, outros Imperio dos persas: « Que se não fôra Alexandre não
elogiavão, oulros defendião e outros mesmos absolvião quereria Sei' senão Diogenes. Il
\( E' então que a voz do heroico povo flumineose se
do anathema, que à lei e o bom sen o couU'a elles ful. minava, não era desconhecida a muitos cidadãos a per- exalla em apoio dos \'otos do seu augusto derensor, o·
magnanimo Impera:for constitucional do !lrasil, e de uuaversidade dos seus designios.
\( Chegárão, emOm, com lão estudados e torluosos nime accordo se ajuntão para conseguirem todus o mesmo
meios a empolgar lugares, onue lhes el'a facil atacar já fim para 'lue trélbalhão de mão cumll1um. Fazem-se ascom menos rebuço o sanctuario da justiça, Jevanclo a in- siguados, annuncius, proc!ltmações, afim de solicitar a
triga, que sempre presidira ás suas operações, ao pé geral cooperação que devia levar aate o throno uma fiel
mesmo do solio imperial, onde, sem pejo nem remorso, exposição dos males que esperava o Brasil, se não são
só cuidavão de denegrir pl'ocedimentos cheios ele recti- reinslallados nos seus empl'p.gos os tbaumatlll'gos da sua
dão para abonarem todas as manobras, com que os col- independencia, e primeiros propugnadores de seus poslaboradores de tão infernal tarefa se p-ropunhão dar ex- tergados direitos:
\( ElIes sabem que a sua pbilosophia não é tão austera
tensão a seus tenebrosos projectos.
(o que a tornaria vã) que desalleodão os sentimentos de
« Não era possivel que o ministro e secretario de Ul~ po~o. iuteiro, qne os olha como sustenlaculo da puEstado dos negocios do Imperio e estrangeiros, e o dos bhca felICIdade, e desprezem a bem merecida aura popunegocios da fazenda, que vião ir se apos,ando tão immo- lar que proclama suas virtudes civicas, ua coragem, seu
ral partido das avenidas, qne cOJlduzcm ao throno para patriotismo. Sim, um resenLLmento particular dE:ve ceder
fascinarem a perspicacia do nosso augusto Imperador ao bem geral. Os Aristides, ainda depois de experimenconstitucional e perpetuo defensor, não previssem em sua t~rem .a ~arbara lei do ostracismo, nãu se esquecem que
madura e atilada reflexão a gran,(l.eza do mal que se pre- sao alhemenses, nem os Andradas poderão esquecer-se
parava ao Brasil.
que são brasileiros quando julgão atraiçoada a causa da
«( Quaesquer outros que tivessem em vista aproveitar sua patria.
aguas turvas para pescarem interesses pessoaes, usarião
\( lI~as quem ha de deferir a estas supplicas? S. M,
das armas de seus inimigos, ou, para melhor dizer, dos Impel'lal, que não tem poupado diligencia par.a trazer os
inimigos do bem publico, pois nunca se ganhará victo- resentidos á convicção oe q\)~ devem ficar em seus luria pelejando-se com as armas desiguaes. Mas como po- p~res.' s.egl1l:os de que se tomárão -medidas para não ser
derião caminhar com o peso de tão execranda armadura JamaIs Illudlda a perspicacia e sabedoria do ministerio 1
(a intriga, a cabala, a immoralidade) homens que só pre- Certamente não. Vascillava o povo'em um conflicto de
zão a jostiça, que só amão a verdade, e que do intimo duvidas, nascidas de semelhantes reflexões, quantIo appade -seu coração tinhão esposado os interesses do Brasil rece na tarde do dia 30 na prar.a da Constituição o nosso
•
pelo que em si são para todos os seus filhos, e não pelo augusto defensor.
que podião para si esperar?
_\( Uma grande massa, composta de innumel'aveis cidadaos o sauda com o coslumado grito-Viva o Imperador!
u Non possum sic incedere quia ttsum non habeo, dizia
cada um delles com David quando regeitou a al'madura S. L Imperial constel'lla-se com a geral iuquietação que
de Saul; mas não lhe sendo possivel, como querifrO, lan- traz o povo descontente; entra na casa do ministro, que
çar mM da funda para debellar semelhantes Goliats, dei- reOltente á sua pl:'rsu-Isãu nem annuira a seus desejos,
xárão·lbes o campo franco para melhor serem conhecidos nem sahira do ll.1gar para onrle se retirára ; e quando
chega ás ja nellas e ~~ d turila ilUIDensa que se apinhava
os seus pIaDOS, tanto do mODarcha, como do publico.
~m torno delle, e que mai e mais se augmentava, resolve
\( A demissão de seus empregos publicos era o uoico Ir de novo ~essoalru"ute, não j~l com motivo; pro'pl'Íos,
meio honesto que homens de hem porfião empregar em IDas com motivos geraes da ueceessidade pubblica debeltal coojunctUl'a, e foi este o expediente que tomárão os lar a pondonorasa resistencia, que até alli havia enconillustres Andl'adas. A' noticia (lesta demissão estremeceu trado naquelles a.nimos por extremo sensibilisados.
o Imperio do Brasil, ainda mal seguro em seus novos
\( O Imperador sailio; mas atral de Sua Magestade vai
fundamentos. Os ilabi tantes desta cidade olha vão este
acontecimento cómo oma calamidade publica, que abran- u,?1 masslço de povo, que espera cunseguit' sua pretengia a todas classes. O povo corria amotinado pelas ruas, e çao guando forem publicamente conhecidos seus desejos;
e uao· se enganava, como nunca costuma enganar-se,
quando pensa seriamente nos seus communs interesses.
Apenas S. M. Imperial ia entrando na rua da Gloria
nifacio, e, o não encontrando, deix.ou ahi a Imperatriz e par- quando ao longe se divisou outro massiço de povo, que
tio para. o B9tafogo, e perto do caes da Gloria, avistando-se se dirigia para a cidade.
_
e apeando-se ambos abraçárão-se e cborárão, e j uo tos vierão
para a casa do Rocio.
\( Causou expectação aos conCUl'J'en tes a vista daquelle
José Bonifacio, depois que entrou em casa, chegou a uma das pheuomeno; porém o augustO' Imperador logo previQ o
j.anellas, e deu vivas do Imperador D. Pedro I, Pedro II, Pe- que poderia ser, e, tendo mandado paJ'ar o carrinho, disse
dro lll~ Pedro IV e a quantos Pedros houvessem, que foi cor- em altas vozes: (C Aposto eu que é José Bonifacio que alli
respondido pela mullldão!! r ao obstrtlJte O J'ldic~llo doe tudo vem trazido pelo povo. » Não se enganou na sua conjecisto, foi o Imperador a pé, com a Imperatrize José Bonifacio, ao tura O heroico defensor do povo do Brasil; Sua Uagestheatro. que estava pomposamente decol'ado..e onde depois o t d . b
h
padre Freitas (filho da capitania do E pirito-Santo) recit'Ju mui- a e tm a sobejas provas para con ecer que o homem,
tas poesias de improviso.
que se a!Jrasava no mais activo zelo pelo Brasil e pela
Nessa mesma noite principiou a devassa oontra Ledo Ja- couservação de seus direitos e de seus interesses, não senua1'lO, José Clemente e outros, cujo processo lranscre~i na ria inseosivel ás vozes de seus contel'l'aoeos. que pedião a
~. serie do meu Bj-asU Historieo.
i sua coustante cooperação pal'a se manterem esses mesmos
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direitos, de que apenas e nem ainda apenas linhão gozado.
II Alli espera até que divisa o OlinisU'o, que realmente
vinha acompanhado do povo j nflO solTJ'e a ingenuidade
do granclp- Pedro (que nisto se mostrou maior do que era)
que deixe de apear-se para offerecer seus imperiaes braços ao fiel ministro, que vem lançar mão do leme do Imperio. O povo tO?O se compunge: uns suspirão opprimid~s da velJemen.Cla de seus traus!"ortes ; outros cxclamão:
viva O magnammo Impel'lldor I outros, emfim, querem
puxar o carro que o conduz, o que S. M. Imperial recusa,
dizendo em alias vozp-s: « O lriumpho de hoje nflO é meu,
é de José nonifacio ! ! I ))
l( Circumscriptos
pelos limites da historia deixamos ã
consideração do amantes da patria as reOl'Xões que suggerem todo estes acontecimentos, todos estes ditos dignos por certo de se transmiti irem á mais remota posteridade, e rematamos o tosco esboço dos succrssos deste
dia lão glorioso para a causa do Brasil, e tão vantajoso
ao beroismo da prohidllde e da honra, dizendo que a ci
dade se illuminou loda espontaneamente, e que, sendo
dia de theatro, foí alli oülro novo campo em que se
applaudirão, com nunca visto enlliusiaSlllO, as virtudes
dos 1I0SS0S Aristides e os talentos dos Fl'anklins bra ileiros, e que S. M. Imperial coroou tão memora~el dia, fazendo publicar a seguinte proclamação:
l( Briosos e
leaes fIuminenses.-Acabais de dal'-me a
prova mais convincente de alfeclo, que podieis mostrar
tanto a mim, como á sagrada causa deste Imperio, Os
meus principias de conslilucionalic1"de não s~n para vós
duvidMOS nem para ninguem; mas sim tem sido por alguns menoscabados, e para que clles vos sejão cada vez
mais patentes eu agora mesmo acabo de nomear um recto
ministro, perante o qnal deveis denunciar os terríveis
monstros, afim de qU(\ a vara da justiça os faça ou desapparecer da face do universo, ou pelo menos do Imperio
do BI'asil.
« O caminho constitucional eslá abel'to pela ralão ; sigamos por elle, e assim poderemos vil' a chegar áquelle
apuro de honrll, desinteresse e de amor da patria que nos
deve em lodo o tempo caracterisar.
« O vosso Imperador sempre foi o defensor dos direitos deste Imperlo muito antes de vós o con lituirdes lal ;
porlanto lembrai-vos que elle nlluca amaria quem vos
fosse traidor. A verdade appareceu e a experiencia vô-Io
acaba de comprovar.
« Segunda vez vos recommendo união e tranquillidade,
e pela primeira vigilancia sobre os inimigos do .Brasil, e
confianç.a nu minislcrio que acabo de nomear.
" E' o que vos recommenda o vosso Imperador, é o
que deveis seguir.-ú\fPERADoR. II

Repre clltação das provincias.
cc Senhor .-Os procuradores geraes das provincias do Imperio reunidos nesta côde, considerando os males icalcula veis
que ameaçào a nação e o throuo hrasilico, que a impulos do
amor e gratidão dos povos brasileiros se levantou ha pouco
parll segurança da sua liberdade e independencia, no meio de
maravilhosos applausos e vivas. reproduzidos no mesmo dia e
hora elI! todas as provinciaô do Imperio, serião perjuros a seus
deveres se emmudecessem no meio do perigo, justamente temido pelos supplicantes e pelo honrado povo deôta côrte, que
entre judiciosos alaridos recladlão contra a demissão dos tres
honrados ministros e secretarios de Estado Jllsé Bonifacio de
Andrada c Silva, Martim Francisco de Andrada e Silva e Caetano Pinto Montenegro, e querem a reint~gração de seus lugares.
c( ão são, Senhor, occultos ao abaixo-assignados nem aos
honrados povos desta provincia os motivos, que forçárão os
dous primeiros ministros a pedirem suas demissões. Sabem, e
é notorio, que a ambição, a venalidade e a intriga, copiadas
por excellente;, phrases sobre a lheoria dos direitos do cidadão, com que hbmens recheiados de vicios, inimigos do throno,
democratas por orgulho, e não por systema, perturbadores do
publico, pretendem fascinar o povo incauto j fizerão espalhar
anathemas contra os benementos e constitucionaes ministros
José ~onifacio e Martim Francisco, que, a par do desinteresse
propno tem um e outro de~envolvido a vastidão de seus talen-
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tos com a melhor energia pela sagrada causa do Brasil, depoi
de ser por ambos lançada a primeira pedra do magestoso edificio da nossa gloriosa independencia. .
rc E dir-se-ha, Senhor, que a intriga de poucos triumpbou
da virtude dos povos brasileiros? Consentir.'mos qu: vascille
jâ o tbrono imperial. que ha 18 dias acabamos de levantar?
Entregaremos a sorlc deste Imperio â voutade. carbonaria
de homens egoistas? Teremos animo de vêr derribad,) em poucos tempvs o adorado throno que acabamos de erigir para
nossa independrncia. para nosso rlecoro e para nossa srgurança?
( Não, Senhor, não o esperão o~ abaixo-assign rlus por si e
pelos b~nemeritos povos que represenLão, Tanta é ã coofiança
que fazem os supplicantes na firme inalteravel justiça de V, M.
Imperial. Acudi, Senhor, a este rico e vasti imo ImpPl'io; que
tornará a segurar sua firmeza, reint.egrados, como pedimos, os
tres ministro acima mencionados.-O pI'ocurador desta provincia do Rio de Janeiro, José Mariano de Azeredo Coutinho.
-O procurador da pruvincia de S. Paulo, Anlu. iu Rodrigues
Velloso de Oliveira.-O procurador da provincia do EspiritoSanto, José Vieira de Mattos.-Antonio Yieira da Soledade,
procurador da provincia de S. Pedro.-Joaquim Xavier Curado, procurador da provincia de Santa Catbal'ina.-Manoel
Martins do Couto Reis, procur:'dor da provi'lcia de S, r'lulo, )J

Copia da 'l;eJ'eaçao de 30 de Outuóro.
« Anno do nascimento de r osso Spnhor Je,us-Christo de
1822, aos. 30 de Outubro do mesmo anno, nesta cidade e CÔrte
do Rio de Janeiro, em os paços do conselho, em vereação que
fazendo estavão o~ vereadores e procurador do senado, comigo escrivão abaixo-nomeado, ahi, telldo-se já findo a acta de
vereação ordinaria, na f6rma constante ItO livro della, por
parte do procurador desta prov ineia José i\lariano de Aze, edo
Coutinho flli communicaclo que se achava dentro dos paços do
conselho acompanbado de immenso concurso de povo, que,
estando de prop'- ito â sua espera, () interceptou e embaraçou
na passagem PUI" ,ua casa, d'zcndo-Ihe que o povo estav~ em
massa li porta do senado, com suas represen tações, para serem
apresentadas a S. M. Imperial pelo mesmo senado, e por elle
procurador-geral. pedindo houvesse o mesmo augusto Senhor
por bem instaurar nos "eus lugares os ministJ'lJ e secretarios
de Estado cios negocios do Imperio e dos da fazenda, José Bonifacio de A.ndracla e Silva, Martin. Francisco Ribeiro de .Andrada, e bem assim o da justiça Caetano Pinto de Miranda Montenegrq, de cujos conhecimentos, litteratura, honra e desinteresse e amor ao Bra iI. o mesmo povo esperava, e conflava o
progresso, estabilidade deste Imperio rico, vasto e poderoso, e
que fara a admiração e inveja das mais nações, tendo por seu
perpetuo defensor o magnanimo, excelso e justo Imperador o
Sr. D. Pedro I, delicias do mesmo povo, de EIuem ousa esperar e submissamen te pedia tal graça.
C5 Sendo mandado introduzir pelo procurador deste senado,
ap6s delle entrou igualmente numeroso concur o de povo, que
occupava ambas as salas, escadas c corredores. ficando um
consideravel ajuntamentll !lO largo, II por não se achar presente
o actual presidente o desembargador José Clemente Perojra,
para maior sofemniJade deste acto requereu o procurador-geI ai ags membros do senado. que se acha vão presentes, ao desembargador juiz do crime, que tem servido nos seus impedimentos, pela noticia que se lhe tinha dado de . e achar o dito
dasembargador licenciúdo por S. i\J. lruperial para continu;:r a
gozar da demissão temporaria que havia ob'ido, e, as,enliudo
o senado a e te requerimento, mandou pelo alcaide du mesmo
chamar 110 dilo deseml.Jargador José Paulo de Figueiroa Nabuco e Araujo, e no entanto, chegando o dito procurador-geraJ
a uma das janellas do .senado, p rgunland9 ao povo. que se
achava embaixo, qual era a sua intenção, e~thusiaômado o
mesmo povo, com l;epetidos vivas a S. M. llnperial, declarou
que ia de conformidade com as represeutações que já se achavão entregues no senado, para elle procurador-geral, com o
mesmo senado, passar immediatamente a apresentar a S. M.
Imperial, pedindo-lhe JJouvesse de deferir·lhes por ser mui
justa n sua causa, e que espera vão que u mesmo Senhor huuves e de apartar desta CÔrte todos os indlviduos que tínhão
concoll'ido para a desunião do goveruo, pois que tendo o
mesmo povo depositado em suas reaes mãos o gover no, não
s6 desta provincia, como das que se acbão unidas, 56 das sua
reaes e immediatas resoluçõe dependia a alvação da pa(ria,
não se achando seus ministros respon.aveis a outra alguma autoridade que não fosse o mesmo [mperante, que tem dado 50·
bejas provas do seu liberal:smo e constitucionalidade,
r( 'Chegllllo que foi o desembargadur juiz do crime, se dirigio ao dito procurador-geral, e depois de ponderar que, estando de bom grado prompto para ludu que eril ju to, c0IT!tudo
que lhe occorria que não esta,\'3 competentemente autonsado
para presidir no senado, não só por não lhe constar officialmente o impedimento do actual presidente, corno por não ler
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rcc"'lirto nlJmea ·:\0 alguma. e lião podendo ter a certpza de ser
esclllhido, pois ainda que a lei, na faILa do juiz de fó' a, nomêa
a. um juiz do crime l'ar~ o substituil', havendo outro o podena ser.
(l r.. i
responuido pelo procurador· geral, com applauso de
torto o povo, que, sem oITender :Is leis e compromettar a autoridade dellc Lnioi tro, requeria a sua as"istencia eOlllo autoridali!' publi,;a para aLtestar de unanimf' concurso c consenso do
puvo, e igualmente reqUeria licasse esta acta em sessão aberta
por alguns dia para concorrerem as n,ais pessoas que são do
mesmo VlOto e opinião, de que para constar fiz csta acta, que
a slcrnárão com u povo e eu Jo,é Martins Rocha, escrivão do
sena"du da camara, que o escrevi.-Nabuco.-Bulhões.-Pereira da Silva.- Vianna.-Xav ier.-Como procurador· geral
de ta provinci,), José Mariano ~e Azeredo Coutinho.
cc Está conforme.-José MarllDs Rocha. ))

Representação da tropa.
(l

Senhor.-O commandantes

l'

mais oiliciaes dos corpos da

~llarniçãn :Iesta corte, cum aqul:'lIl:' respeitu devido 3 .JUgusla
e sagrada pessoa dI' V. M. Imperial •. I:' p~netl ados da mais .do-

101'0 a s,~nsação á vista dos males ImlIllDe~Les que am~açao o
Brasil pela demissão concedida aos benementos dá patl'la José
Bonlfacio de Alldrada e Silva, do mlntstol'lO dus negoclOs do
Imperio e estrangeiros, e Martim Francisco Ribfliro de Andrada dos da fazeurta, ousão comparecer ante o augu to throno
de V. i\I.lmperial a expô r que lhes const1 qJe alguns ambICIOsos, e de reconhecida perversidade, tem pretendIdo espalhar
no publico que elles tem a seu favor a furça armada, e alé que
alguns militares são collaboradores no' funestos plano~ que a
sua de. mfldida ambição tem traçado, afim de occuparem os
mais pingues e eminent"s empregos, ainda mesrll,O li custa do
sangue de seus hODl'ado compatnotas, servlOdu-se de todos
os meios que a cablla e a mais denegrida calumma p.)dem suggerir para manchar o credito e i\libada reputalião daquelles
dous benemeritos ministros, desgosta-los I:' I va-los ao extremo
de pedirem demissão, quando em seus talent~s, .honra e cr~
dito, adquirido nas nações da Europa, o BraSil tlOba depOSItado a sua confiança, como os mais fortes pedestaes do tbrono
constitucional de V. M. Imperial, e da sua futura grandeza e
felicidade.
« Con vencidos pois, que é do seu dever sagrado pugnar
pela sua bonra' atrozm~nte olJendida,. fazem paten.te, na .presença de V. M. Impenal. 4ue elles Jamais fallaraõ ao Juramento que gostosos derão, de de.fender a sagr~da causa do Brasil, (jue V. M. Imperial tão berolCamente tem Ju~ado defender;
e respeitosamente implorão que V. M. Imp~nal se dlg~e de
attentar pela tranquilliclade. seguran a pubhca e sal.vaçao da
patria, que se acha ameaçada por um bando de fa~Clo os, fazendo-os processar e punir como merece~. e outrúslm esperão
da sabedoria S Justiça de V. M.lmpenal que, para h.lJnra e
credito do govemo, prosperid.ade e se!;uranç· .do lmpeno ~~a
silico, sejão restltuidos ao mmlsterlO os r~fendos be~emflrhos
ministros .José Bonifacio de Andrada e Silva e MartIm Francisco Ribeiro de Audrada.
cc Os infra-c.scriptos, sempre fieis aos seus juramentos, protestão defender ii cu ta do seu sangue a causa do Brasil, .que é
a de V. M. Impelial, e cheios do maior acatamento belJão a
sua "ugusta mão. Rio de Janeiro, 30 de Outubro de 1822.-Joaquim José de Almeida, curouel graduado e commandante do
40 batallJão de caçadores da côrte -Conde de Escragnol1e, majOI'.-Onmi ngo Fraocisco Brag'l, capitão. »
.
(Seguem-se as assignaturas dos commandanl~ c offiClaes de
di v,ersos corpos.)

RepreSlmtação do povo.
c( SenhoJ'.-O povo desta capital e provincia amante da
orande causa do Imperio do Brasil, protesta e jura na presença
de V. 111. Imperial, do céo eile todo o mundo, que a demissão
ooncedida ao. benemeritos cidallãos José Bonifacio de Andrada
e Silva e Martim Francisco Rlbeiru de Andrada dos empregos
de ministros e secreta rios de Estado dos negoclos do Imperio,
estran!;ei·ros e fazenda, é assús perniciosa á vantagem, grandeza c 8odamento progr~ssivo da indepvndencia e liberdade
deste na'Sc~nte, mas rico e vasto Imperio.
c( Os seus conhecimentos pollticos, a sua reconhecida litteratura, o seu creLlito estabelecido para com as nações estrangeiras, a sua bonfl~ e o seu deCidido patriotismo e amor pela
sagrada causa do Brasil. os tinhão constituido dignos da admiração geral. do amUl' tJ respeito dos cidad~os amigos da ordem,
os quae~ olha vão para elles cumo a uDlca ancor.! (unidos ao
throno de Vossa Magestade) desle novo rmpeno; e, como o
terror de tenebrosos e inceudiarios partidos, que, minando a
e tabi)idade do Brasil, ameação conduzi-lo ao throno sanguinoso da anarchia, da discordia e desunião das suas mais bellas

pl'oviocias, das quaes em umas reinará a aristocracia, em outras a demouracia, e em todas a confusão, o despoUsmo, a desolação e a guerra civil.
« Us-aqüi, Senhor, em que pararáõ os esforços, as vigilias
I) a' fadigas de V. M. lm~enal e desses dous ministro§ ; eisaqui em que se hão de eonverter o nossos sacrificios e uS holocaustos da nossa patria !
cc E' para remediar a estea males imminentes, é mesmo para
ventura de Vossa i\lagestade, que dobraao ás supplicas de§te
povo fiel lhe convem dignar-se de re-chamar áquelles dous benemeritos cidadãos ao exercicio de seus empregos. de que elles
se desped irão; todo o povo sabe, Scnhór. e Vossa Magestade
tambem o ~abe ainda melhor, que a demissão por elles pedida
só teve por objecto vêr crescer impunemente o partido de um
bando de façciosos, que intenl.ão collocar-se nos primeiros cargos do ltnperio. espalhando (para conseguirem seus fins,l peja
gente Cl'edula itiéas de futuro d~spolismo; e o mais é, Senhor.
que até ousárão publicar que tinhão á sua disposição a força
armada quando só elles serião capazes de exercer esse despotismo se podes!!'Cm um dia tomar as redIJas du governo, até
agora exercido com tanta liberdade; e psle POVll, Senhor, que
acaba de ser regenerado, qlle só deseja vaI' á tcsla da admini§tração publica cidadãos hourados, qu-e aLtentem pl.'1a sua segurança pessoal e da propriedado, quc os defl'ndã,) das invasões externas de que ~e vê ameaçado, para cuja defesa se tem
prestado tão heroicamente, com donati vos e emprestimos, poderia VelO a sangufl frio ingeridos uos cargos publicos esses facciosos, que procurão as sombl'as da noile para concertarem os
seus mal vados planos !,
« Ab! Senhor, quem então se contaria seguro! Quaes serião
os cidadãos hourados que qnererião babitar nesta côrle 1 E qoal
scri' o resulLado final! A anarchia e a guerra civil. E Vo sa
Magestade, tendo em.tol'Oo de si os aulores da desordem, em
vão pl'tJtenderia remedia-Ia, e a sua sagrada pe soa, com toda
a sua real iamllia, ficaria exposta aos desvarios de perversos e
ambiciosos.
«Convem, pois, Senhor processar e punir os malvados; só
este remedio é Ilapaz de salvar a paI ria, e não a demissão de
ministros fieis e zelosos, pois que uma tal medida é mais um
degráo para os facciosos chegarem aos seus lios. Esse~ ministros, que tão denodadamente têm pugnado pelos direitos do
Imperio do Brasil, que até agora têm sacl'ificado a 'ua vida Jã
ameaçada pelo congresso de Portugal, devem ceder ás circumstancias, devem a(:udir ás crises da nação, devem salvar dOi
males internos eexternos, carl'egando-a aos proprios hombros.
c( Outro qualq uer partido que tomarem lbes será muito injurioso; clles perderáõ a reputação de qlle com taota justiça
gozão, e elllls merecer:lõ a execração deste povo se porventura
o deixarem agora exposto a uma guerra aivil. Vossa Magestade
não encontra no circulo dos bomens cidadãos mais dignos, e
que mais mereção a conliança da patria, e é por isso que Vossa
Magestade, obedecendo á patria, deve re-colloca-Ios nos lugares de que sahirªo.
cc Este pÕvo fiel o pede, todo o Imperio o demanda, e Vossa
Magestade, que jurou defende-lo perpetuamente, oão pMe ser
surdo ás vozes de seus subditos quando se dirigem a mostrar
os meios de salvar o mesmo Imperio. Rio de Janeiro, 30 de
Outubro de 182'2. »
« Amigos gratos, briosos e honrados Iluminense•.-Eu não
tenho certamen-te expressões com que po sa encarecer-vos o
meu agradeci meu to ; o tlia 30 de Outubro sempre será grato
aos bons brasileiro, e com e pecialidade a vós, que com loda
a submissão e respeito ao melhor de todos os mouarchas, recorre tes aos meios legaes, afim de sustentardes as respeitaveis
columnas do Imperio, qu·e. á força tia mais execranda intriga,
se achavão abaladas. ameacando-nos a sua-inestabilidade males inconsideraveis, só de ncnhum apreço para aquelles que se
pretendião elevar com a sua quéda e sobre a vossa desgraça
firmal' a sua felicidade.
_ « Vós me transportaveis com as excessivas demon trações
de amor. respeito e confiança, que teJ?des em no. o pf>rpetuo
defensor e primeiro [,?perador do BraSIl o Sr. D. Pedro.-rle.AJ
cantara: vós me encbleis de prazer quando, com toda a JustIça,
clamaveis fossem reintegrados nos seus lugares os benemeri':Os
e tão honrados ministros e secreta rios de Estado. em tudo dlguos de nossos respeitos e das nossas mais serias contemplações; vós me deixastes cternamente agradecido por me achardes digno de promover urna cansa em que clamava a razão, a
Justiça e os interesses de todo o BI asil : não d~ tes gosto ao
faccioso congresso de Portugal e aos seus satelhtes, que desgraçadameente entre nós existem.
c( Supplantastes e desvauecestes os projectos desse pequeno
partido de malvados; brilbou a verdade. a honra sobresahlo ;
e quando obrardes de semelhante maneira achareis sempre
promplo, e rogo-vos que o não poupeis, aquelle de que,? con!iastes a im portantissima procuradoria dos vossos direitos j e
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se alguma cousa vos mereci, congratulando-me comvosco por
tão Just~s e relevantes motivos, supplico-vos, como recompensa
das. mlDhas fadigas. o. m.esmo que vos recom.m~nda o pai-da
patna, o malOl' dos br"~llell'os-uDlão e tr8nqUll\ldade. Rio de
Janeiro, 31 de Outubro de 1822.-José Mariano dr Azeredo
Coutinho, procurador geral da proviucia.» •

Proclamação que se distribuio no the(~tro no dia 30 de
Outubl'O de '1822.
« H~n('ados brasileiro~

l-Os vis carbonarios. que jurárão a
destruição da nossa patna para sobre muntões de cada veres e
ruinas erguer em o decantado republicanismo, ganhárão por um
momento campo as suas machinações. Elles, abusamlo da boafé do Imperador. ousarão (per/idns!) derramar a sisania e a
disco~dla, e conseguirão o terrivel resultado ele desgostarem
os HnJos tutelares da regeneração bl'asilica, os iL:ustn:s Andradas, . que erguêrão nos heus h"mbrus o peso d'a nossa Indl;'pendencla. para os fazer retirar do ministcrio, unica oppo ição aos
seus fl'l<neticos plano.
« Brasileiros l-A' testa do rancho infame está (vós bem o
conheceis) um monstro, que, por desgr'aça, é nosso patricio ;
ur,] vil, sem conhecimentos, nascimento ou virtudes, qUI~ quer
engrossaI' com o nosso sanglle para fartar a sua rleOlasiada ambição; um perfido, que saudou o decreto desorganisador de 29
de Setembru de 1821, com a cerimonia do seu infernal rito, e
que hoje, com o amor da patria nos labios e o'odin eterno no
malvado coração, pretende a mina da mesma patria, que o
sofIre 3inda.
•
« ElIe é o nosso maior inimigo, e os demagogns são ns nossos
verdugos. A nossa existencia Jolitica está em perigo, o nosso
Imperador á borda do pl'l'cipicio. O leme do ESlado saltou fóra
das mãos do séu piloto, e o navio está presteh a dar 110 escolho.
Eis a linguagem da honra!
« Alerta, brasileirus! Vingança cúntra Oh perversos! União
e constancia.
" Denódados militare.·, que haveis vingado a patria do insulto dos inimiggs! O vosso nome servio de instrumento aos
facciosos, para publicarem que tinhão força armada para os
coadjuvar nos seus crimes; esta, portanto a yossa honra ulce·
rada; mostrai ao mundo a lldeliçlade da vossa 'Cunducta ; exigi
do Imperador o castigo dos malvados que maculárão a vossa
reputação, e "eganhareis lugar que vos pertence entrê o cidadãos vossos irmãos, com a confiança que mereceis.
(( Invicto Imperador! Independencia ou morte, gritastes vós
dos serras !paulistano?! Seu écco repercutio em todos o corações brasileiros; ouvi, portanto, e marcai na vossa alma a voz
da patria mesta. Coragem e energia 1 A patria assim o exige.
Molestias agudas não se curão com paliativos. Fechai os ouvidos aos pal'asitas que tralkão ac.cesso junto a vós. Ouvi conselhos, mas conselhos são. Os resultados do. clubs são funestos ...
fechai-os, Senhor.
c( Tornem os Francklins brasileiros para o vossu latia. e não
consintais fUgil' os encomios que mereceis! O vosso throno é
firmado nos nossos corações, e este Imperio inexpugnavel sera
cornvosco salvo das rui nas que preparãu os cabalistas. I)
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( Os pezames vos dou. com a noticia
Má para vós, oh monstros assanhados,
De que não haverá sanguineo assougue.
( Morda-se a vossa barbara sevicia . .
Os ministros leaes são reintegrados.
E não ha quem por Pedro a Deos não rogue. »

Luiz Ro.pholil Soye.
Decreto.

J'

. ( Havendo eu concedido a José Bonifacio de Audrada e
Silva, Martim Francisco Ribeiro de Andrada e Caetano Pinto
de Mirantl.a Montenegro, as demis ões dos lugares de mini tros
e. secretallos de Estado.. porque aSSim me h~vião pedido repetidas vezes, e porque nmguem deve ser obngado a servir empregos de tanta responsabilidade contra a propria vontade, e
tambem porque oC0ultamente mal intencíonado busca vão por
todos os moclos fazer-lhes perder a opinião publica. roubando
á nação buns ser.vitlores, Julguei conveniente ii justiça e ao
bem do Estado acelta~-lhes as sua' demissões para Cíue enlão o
povo, com I~parclahdade e sizu4eza.. descourisse os intrigantes e calumDladores, faundo Jushça a prolJldadn e á virtude'
e com ell'eito o,povo e tropa desta capital, conhecendo logo o~
autores desta VII cabala, com que elles pretendião engrandec~r~se e pr~mover tumultos, dissenções, e. finalmente, a guerra
CIVIl! reuDl?-os em seus votos aos procuradores geraes das proVlnClas e a camara desta leal cidade, me representárão com
toda a constitll;cionalidade e respeito o quanto convinha ao
bem do 1m peno e ao meu que houvesse no mini teria toda
ener~ia, e unidade d~ senlimento' e de meio;:, para o lj.ue era
p.reclso que fossem reIntegrados nus eus lugares José BonifaCIO de Andrada e Silva e Martim Franci co Ribeiro de Andrada, e lambem C ,et&nv ~ into ue )"liranda Mont(;n,gl ü.
(I PortantQ, deseJando satisfazer em tud'o que fl\r justo a0S
requenmcntos dos povos e as represen tnções dos procurador~s geraes, bei tor bem reintegrar coro efJeito os acima menClo~ados nos lugares que anteriormente occupavão no ministenn, exercendo assim o direito que constitucianalmente me
pertence, de nomear ou demittir o~ meus ministros, segundo
conVl'm ao servIço do In~perio; bel outrosirJ por bem, pelas
mesmas razões, que contlDuem nos mesmos luaares de ministros e seçretarios de Estado, João Vieira de CarvaliJo na 1"1'-.
partição dos nogocios da guerra, e Luiz da Cunha Moreira na
repartição do negocias da marinha, e que João 19oacio da Cun~a e. Sebastião Luiz Tinoco da Silva, que agora sahem do miIrIsteno, toro.em_ a .exercer os cargos e empr go que antecedentemente tlOhao, pJr esperar delles que continuem com a
mesma _probidade, inte\ligencia e honra, coro que a é aaora e
têm distinguido no serviço publico.
"
(~ Os mesmos ministr9s e ecrl'tarios de Est<t'lo nomeados
assIm o tenhão entendi lo. Palaci-, do Riu de Janeiro, 30 de
Out!lbro de .1822, e 1" du Imperio (Com a rubrica e S. Thl. lmpel'lal).-LUlZ da Cunha Mureira. »

Edital.
Ao fIlm. e Exm. SI', José Baníracio de Andrada, primeÍl'o
I( O Dr. Francisco de França ~Iil'anda, do deserr:pargo d
minist7'0 e secretario de Estado dus negocias do lmpeS. M: I~lpel'lal, que Dilo guarde, deseUlbargador da casa da
rio e estrangeiros.
supplicaçao do Brasll e aJudante do cOllselheiro intendente-ae-

ral da policia, etc.
o
(
Faço.
saber
que,
constando
haver
nesta
cOrte
e
cidade
alE que da atroz facção os monstros doma,
guns facCIOSOs c perturbodore da boa ordem, que, couspirando
Já d'ante-mão no tempo eterno mora,
contra o governo estabelecido, e espalhando contra elle as mais
E torna aos la. es, qual Catão em Roma.
atrozes call1lDOlas,. pretenderão excitar entre (l povo H di corA constitucional bandeira arvora:
dia
e. a guerra CIVil, derramar o sangue dos cidadão honrado
Das mãos do Imperador as retleas toma,
e paClficos. e cavar, em~m. até aos alicerces a ruina deste na E, apezar da infernal ferocidade,
cente Impeno para saClal'em a sua vil ambição; e sendo por
Salva a patria, o hob'rano, a liberdade. »
extremo con~enlente á segurança public~, e á sal'vação ,lo
Lwiz Ráphael Soyl!.
mesmo Imp.eno, que taes monstros sejão promptamente conheCidos e.casllgados c0'!l as penas corrflspondentes aos heus delicAos temel'arins ambiciosos demagogos, satellites infames tos., fOi S. M. Impel'lal serviJo p'lra tlsse fim ordenar-me, pO\'
portarl8 de :2 do c.orrente mez e anno, que eu, s·ma menor
da ana1'Chia, ínimigos declarados, não só da paz, mas perda di) tempo, haJa de proceder a urna riaorosa devassaubre
~s pessoas ja infamadas na opinião publrca. como atllo~es
ate da pal7'ia, que acrificão.
de tal? enorme attentado, e bem assim soure todos os eus
cumplices. o que. participo a todos os cidadãos bOIl1 ad'ls e ze(( Demago&os perversos, frandulagem.
losos_ dl!- tra qUlllt~ade publica para que, tendo alguma noticia
Da perseguida. triste especie humana,
de tão lOfam~ proJecto, ou sabendo de alguma circumstancias
A cujo curação ferino damna
teo.dentes a I1lu·tra-lo e proval·(), hajão de comparecer de
Tudo quanto não é roubo, carnagem.
bOJe. em dlan~e na casa da minha residencia a qualquer hora
do ~I.a para ahl depõrem o que souberem. E para que chague á
/( Qual tigre, a quem carnivora coragem
notICia de tudos se mdlltlou affixar u presente. Rio de Janeiro
Atormenta feroz na mata hil'cana,
4 d~ Novembl'O de 1822. ~u João epomuceno Cantalice. es:
Cada um de vós, com -raiva atroz insana,
cnvao nomeado, o e crevl.-Francisco de França Miranda. »
Espera ufano a anarchica voragem.

« O constante varão que a patria adora

o
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P1'ovincia de Goyo't.
[Jlm. e Exm. Sr.-Recehenilo esla junta as parlarias
ns. 18, 19 e ~O, foi tal enthuslasmo dos seus membros,
que nu mesmo dia e na mesma hora fez as devidas participações, tendo a satisfarão de levar á pl'esenr:á de V. Ex.
a resposta da junta da fazenda, camara e mais chefes de
corporaões.
« Esla junta fez logo publicar a proclamação janta,
l'emellei:Jdo por copia a todos os julgados; neHa se não
eucon trão aquellas expressões brilhantes que electrisão
os povos; porém expressões sinceras, sahidas de corações
vel'dadeiramente portngupzes, põe á toda a luz o patriotismo, a gl'alidão e os sentimentos de ignaldade de que
são possuidos os membros desta jl1nta.
seja· nos licito tambem levar á presença de V. Ex.
a carta que a esta junta dirigia a da pruvincia da Bahia,
e li resposta que rlitou o amor e ii inahalavel adhesüo á
alJgnsta pessoa de S. II. Heal.
(I V.
Ex. queira fazer chegar ao conhecimento do
mesmo augusto Senhor os sentimentos da jnnta provisoria de Goyaz, que se gloria em afianrar que identicos
occupão os animas dos bons goyanos.
II Deos guarde a V. Ex. muitos annos. Goyaz, 30 de
Agosto de i822.-IIIm. e Exm. Sr. José Bonifacio de Andrada e Silva.-Alvaro JQsé Xavier.-José Rodrigues Jardim.-João José elo Coulo Guimarães.-lgnacio Soares
de Bulhões.-RaYlDundo NOll6'\to Hyacinto.-Luiz Gonzaga de Camargo Pleury. ))
II

(l

« IIIms. e Exms. Srs.-Com o oflicio de V\'. EExs. em
data de hoje acabamos de receber a portaria de 21 de
Junho passado, expedida pela secretaria de Estado dos
negocias do reino, pela qual S. A. H. o Principe Régente,
protector e defensor perpetuo da nossa liberdade, ha por
bem determinar em beneficio da sagrada causa da reunião e independencia deste reino, que todas auloridades,
quando tiverem de informar sobre a jusliça de qualqucr
pretenção, informem igualmente sobre os sinceros senlimentos com que o pretendente se vola para a rererida
caUSli.
" E sendo esta tão sabia, como politica providencia, a
mais adequada nas circllmstaucias acluaes, para que lo?oS os empregado~ se dirigirão nas suas operações aos
Justos fins da felicidade publica, que devemos anciosamenl<: promover por meio da união de sentimentos a favor do bem do Brasil, sentimentos que Ill!S lbongeamos
de possuir em toda a extensão do publico dever, temos a
honra de participar a VV. EExs. que, fuzendo immediatafil'entp cumprir e registrar esta real porta riu, recebemos
a maior salisfação 00 cumJlrimento de uma ordem de
tanta importancia, esperando que VV. EExs. se dignem
levar aaugllsla presl;:nça de S, A. Real as nossas disposições sobre tão gl'ande objecto.
" Deos guarde a VV. EExs. muitos annos. Coyaz, 26
dp Agosto de 1822.-1IlIlls. e Exms. Srs. presidente e
mai membros da junla provisoria do governo desta pl'Oviucia.-Alvaro José Xavier. -Francisco Xa vier Leite do
Amaral CouLinlIo.-José Joaquim Plllcherio dos Santos...:....
Luiz Bartholomeu Marques.
)l

" Hecebemos o honroso olJicio que VV. EExs. nos dirigirão em data de 26 do corrente, acompanhado da copia
da portaria do mesmo dia do 110SS0 adorado Principe
constitucional, protector e del'eIisor perpetuo da nossa liberdade e direitos, e inteirada e ta cilmara do seu conteútlo lhe ddrá () seu devido comprimento.
(( Deos guarde a VV. EExs. muitos annos. Goyaz, em
camara de 28 de Agosto de 1822.-ll\ms. e Exms. Srs.
presidente e mais deputallos da junta do governo provisado desta cidade.-João Pedro da Cunha.-João Lourenço Pel·f\ira.-Joaquim da Rocha Maia.•)
" IIlms. e Exms. Sl's.-Recebi o offido de VV. EExs.
de 30 do mez qu,e acabou, com a copia da portaria de
S. A. Real, nosso dileclo principe defensor perpetuo do
reino do Brasil, dtJ 2 de Junho do corrente anno. Fico

! S('I<'lIte 110 seu contexto, e de bom grado llarei o seu de-

vidO e prompto cumprimento.
I( Deos guarde
a VV. E,Exs. Goyaz, 2 de Setembl'o de
1822.-111ms. e Exms. Srs. presidente e membros do governo provisorio desta provincia de Goyaz.-FrHncisco
Xavier dos Guimarites Brito e Costa. II
Illms. e ExUls. Srs.-Recebi o offieio de VV. EExs.,
datado do dia de hontem, ao qual acompllnbava a copia
da portaria da secretaria de Estado, datada de 21 de Junho do corrente anno, e fico na sua intelligencia para a
devida execução todas as vezes qUI1 as circumstancias
assim o exigirem; quasi que afianço que jámais ha verá
um portuguez, que cheio de amor, não abrace a sagrada
callsa da união e independencia do Brasil, á vista dos
acontecimentos succedidos em algumas províncias deste
reino do Brasil, pouco adherentes a eS,le benefico systema.
(I Deos guarde
a VV. EExs. Goyaz, 27 de Agosto de
1822.-ll\ms. e Exms. Srs. do governo....1
(l

BençfJ,o das flovas bandeiras.
I. Domingo 1.0 do corrente (escrev.eJLEspelho de 15 de
Novembro de 1822) se celebrou com Ioda a pompa a
benção das novas bandeiras, que hão de conduzir os brasileiros ao campo da gloria. Não descrevemos as circumstaneias desta festa nacional, fitando sómellle os
olhos no augusto Imperador, já de joelhos ante os aliares, recebendo das mãos do Exm. bispo capellão-mór os
estandartes que distribuia .ao seu fiel exerci'o ; já á frente
da mesma tropa, dirigindo com uma energica falia os
briosos sentimentos que a distinguem,
« A salva de artilharia postada na praça do Eaço, as
descargas de infantaria, forão acompanhadas de igllaes
applausos das fortalezas, vendo-se a um tempo tremularem sobre as ameias e nas mãos.dos valentes brasileiros
novos pendões da inedpendencia.
« No seguinte dia as embarcações de gllerra nacionaes
arvorárão a mesma bandeira, que no dia 12 foi saudada
pelas estrangeiras, içando-a no tope do mastro gaande.

Falta de S. M. Imperial ás tropas.
« Soldados de todo o exercito do Imperiol-E' hoje um
dos grandes di/lS que o Brasil tem tido; é boje o dia em
que o vosso Imperador, vosso defensor perpetuo e generalissimo de le Imperio, vos vem mimosear, entregandovos em vossas proprias mãos aquellas bandeiras, que em
breve vão tremular enlre nós, caracterisando o. nossa independencia monarchico-constitucional, .!Iue, apezar de
todos os revezes, será sempre triumphante.
« Logo que os exercitas perdem os estimulas da honra
e a obediencia que devem ter ao poder executivo, a ordem e a paz de repente e substituida pela anarchia ; mas
quando elles são como este, que leollo a gloria de commandaI' em, chefe, cuja divisa é-valor, respeilo e obediencia aos seus superiores-os cidadãos pacificas cantão
com a sua segurança intlividual e de propriedade, e os
perveros retirão-se da sociedade, succumbem ou cOnl'ertem-se.
« Quando a patria precisa ser defendida, e o exercito
tem por divisa-independencia ou morte-a pHlria descansa tranquilla e os inimigos assustão-se, são vencidos
e a gloria da nação redobra o brilho.
Soldados I Não vos recommendo valor, porque vós o
tendes; mas sim vos asseguro que podeis contar sempre
com o \'osso generalíssimo nas occasiões mais arriscadas
em que, sem amor á vida e só á patria, vos conduzirá ao
campo da bonra, onde, ou todos morreremos, ou a causa
ha de ser vingada.
(( Soldados I Qual será o nosso prazer e o das nossas
famílias qua!ldo ao seio delias voltarmos cobertos de louros, nos virmos rodeados da cara esposa e de nossos filhos,
e lhe dissermos: aqui me tendes; quem defende o Brasil
não morre; os nossos dirêitos são sagrados, e por isso o
Deos dos exel'citos sempre nos ha de facilitar as victorias.
(l

4i3

DAS CON8Tl'l'UIÇÕES

Os meu~ ministros de Estado e do meu conselho, a
Com estas bandeiras ('ln frente no campo da honra destruiremos os nossos inimigos, e no maior calor dos com- quem o con~ecimento e cumprimento deste perlencer,
bates gritaremos constantemente: Viva a independencia assim o tenhão entendido e fação executar com os despachos necessnrios. Palacio do Rio de laneiro, em 12 de
do Brasil! Viva, viva !-IMPERADOR. II
•
Novembro de i822 (Com a rubrica de S. M. I1uperial).
POl'laiia circular mandando devassar na); provincias os -Martim Francisco -Ribeiro de Andrada.
« Cumpra-se e'registre-se. Rio de Janeiro, 1.3 de Noinimigos do governo.
vembro de 1.822.-Ribeiro de Andrada. II
(I

(I Tendo-se
felizmente descoberto pelo brioso e leal
povo e tropa desta côrte, e pelos procu radores geraes das
provincias, no dia 30 de Outubro, uma facl;ão occulta e
tenebrosa de furiosos demagogos e anarr.histas, contra
quem se está devassando judicialmente, os quaes para se
exalLarem aos mais lucrativos empregos do Éstado sobre
as ruinas do throno Imperial e da felicidade do Brasil,
ousavão temerarios com o maior machiavelismo calumniar a indubitavel conslitucionalidade do nosso augusto
Imperador c dos sens mais fieis ministros, incutindo nos
cidadãos incautos mal fundados receios do velho despotismo, que nunca mais tornará, ao mesmo tempo que com
a rnsiol' perfidia se servião das mais baixas e nojentas
adulacções para pretenderem ilIudir a vigilallcia de S. M.
Imperial e do governo; e cunstando ter sido um dos prévios cuidados dos solapados demagogos ganhar partidarios em todas as provincias, para o ql1e espalhavão emissarios, que abusaEsem do zelo que ellas devem ter pela
sua liberdade constitucional, liberdade que S. M. Imperial tantas vezes jurára, e que tanto lem promovido r.om
todas as suas fõrças, como é patente ao mundo inteiro;
tendo já o mesmo augusto Senhor conhecido os traidores
e seus pel'versos e manhosos designios, com que se propunhão plantar e dissemillar desordens, sustos e anarchia, abalando igualmente a reputacão do governo, e
rompendo assim o sagrado élo que deve unir lodas as
provincias desle grandioso Imporio ao seu centro natural
e commum, uniãO donde sómente lhe póde provir força,
prosperidade e gloria; manda pela secreta ri da Estado
dos negocios do Imperio que os governos e camaras das
provincias; a 'quem est:! rór expedida, cuidem sem perda
de tempo em vigiar e descobrir, com todo o esmero e
actividatle, quaesquer ramificações desle infernal partido,
indagando quaes sejão seus agen tes e emissarios por meio
da mais rigorosa devassa, e logo que eslejflo sufficientemente illu Irados a este respeito tomem immediatamente,
com r.anlela e energia, todas e quaesquer providencias
que exigir a paz, e o socego da provincia e a salvação do
Estado, isto debaixo da mais rigorosa responsabilidade
ao Imperador e á nação, e.de todo o seu juslo procedimenlo darão immediata COl:ta pela competenle secretaria
de Estado para subir tudo á augusta presença de S. M.
Imperia\. Palacio do Rio de Janeiro, em H de Novembro
de 1822.-José Bonifacio de Andrada e Silva. )'

Providencias tomadas em proveito àas rendas do Estado.
Tomando em madura consideração o solemne aclo,
pelo qual o heroico e brioso pOV0 deste vasto e rico 1m··
perio proclamou a sua independencia e deixou de ser parte
integrante da nação portugueza; reflectindo, oulrosim,
que pela separação dos dous Eslados deve. necee sariamente caducar o direilo que tinha lodo o cidadão porluguez á posse e gozo daquelles officios, graças e mercês,
que lhe bavião sido conferidos, e pagos pelos rendimentos do Brasil emquanto unido a Portugal; sabendo além
disto que ainda antes desla separação o congresso ou o
governo de Lisboa, abu iva e escandalosamente havia
dado a portugnezes omcios pertencentes a habitantes do
Brasil, só pelo simplp.s faclo de não terem até então ido
residir em Portugal, e por tão arbitrario procedimento se
ha\'ia conslituido primeiro quebrantador de um direito
naquelle tempo ineontestavel: hei por bem que todas e
quaesquer grayas ou mercês, olficios de justiça ou fazenda, concechdas ou pertencentes a pessoas resiflentes
em Portugal, fiquem fie nenhum elfeito desde a publicação deste decreto, e tornem a entrar na massa geral das
renflas do Imperio para delles se dispôr r.omo melhor convier aos interesses do mesmo.
.
«

•

Novas pl'ovidencias.
« Sendo constanle que alguns capitalistas da cidade
da Bahia tem concorrido c.om avultadas sommas para a
mantenca e conservação naquella capital das tropas porluguezas, commandadas pelo brigadeiro Ignar.io Luiz Madeira de l\1ello, talvez iJludidos pela falsa promessa de que
taes empreslilllos são conceituados divida nar.ional, e
como taes devem ser pago.s pelo thesouro da provincia, e
outrosim que os negociantes estrangciros alliciados já pela
diminuição nos direitos a que são sujeitos os seus' generos e mercadorias, já pela Iisongeira esperança de maiores lucros, já mesmo pelª liberdade de os poderem reembarcaI' ãepois de assim despachados para outros portos
deste Imperio, aonde enlrão livres de direitos, têm
affiuido para aguelle porlo c0'?l extraordinaria quantidade
dos dilos generos e mercadonas, o que tamhem tem cooperado para retardar a época da evacuação e embarque
das referidas tropas; e sendo um dos meus mais sagrados deveres o lançar mão de todos os meios que esliveao meu alcance para sallal' quanlo antes aquetla rica e
beBa provincia dos horrores e devastações praticaflas pelos
novos vandulos portuguezes: hei por bem mandar que
todos os generos e mercadorias eslrangeiras despachados
na alfandega da .Babia, e reembarcados para ouLros porlos deste Imperio, tornem a pagar nas suas respeclivas
alfandegas os dh'eilos llollas estabelecidos emquacto se
conservarem tropas Pol'tuguezas naquella capital; que a
divida conlrabida pelo dilo Madeira não seja paga pelas
rendas publicas da pro"incia, e que taes capitalistas, no
caso de reincidencia, sejão reputados rebeldes á causa do
Brasil e minha, e como taes punidos com aquellas penas
que a lei decreta para semelhantes criminosos.
«Os meus ministros de Estado e do meu conselbo, a
quem o conhecimento e cumprimento deste pertenccer,
assim o tenhão entendido e facão executar com ós despachos neces urios. Palacio do Rio de Janeiro em 1.2 de
'ovembro de 1822 (Com a rubrica de S. 1\1. Imperial).
-Martim Franci co Ribeiro de Andrada.
( Cumpra-se e registre-se. Rio de Janeiro, 13 de de
Novembro de 1822.-RibeiI'0 de Andrada. li
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DO

APOSTOL<lDO, SEUS TRABALHOS E TERMINAÇÃO

Su:spenso o Grande Ol'ient.e, as intrigas e perseguições tomárão mais força; porque as ambições e o
desejo de mando e das vantajosas posições se manifestavão fl'ancamente, Quando todos se deverião unir
para a solidificação da independencia, e a boa organisação das instituições do Brasil ser o empenho de
tonos, 'não aconteceu assim; porque os obreiros da
emancipação politica do paiz perseguião-se mutuamente, como mostrarei em outros lugares, e se vê no
monstruoso processo (que publiquei no meu Brasil
Histo1'ico, onde tambem filiei do Apostolado) mandado instaurar por José Bonifacio contra os cidadãos, Domingos Alves Branco, Rocba Pinto, Alves
de Azevedo, Tinoco, Gouvêa, 'alerio Tavares, Lisboa, Costa Banas, Lopes, Ledo, Nobrega, José ClemenCe Pereira, padres Januario e Lessa: que justificárão os acontecimentps do dia 30 de Outubro de
1822, que ir'ei contando.
Os desejos de vingança pela sêde do mando, prão
extraordinarios, e como Ledo cra o maior inimigo
e emulo de José Bonifacio, almejava este captura-lo
5~
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para novamente processa-lo; e Ledo não i~lJo
rando as diligencias que se fazião para o pl'endar,
occultou-se em divers(,s pa/'tes, até que em uma
noite, com o rosto, peito e braços pintados de
preto, vestido de mulher, c cQIl1 um balaio á cabeça, acompanhado por alguns amigos, que o seguião dispersos. emharcou em llma falua para uma
fazenda dA S. Gonçalo, em Nictberoy, onde pstev'j
em Cll a de um seu amigo que ainda vive, (Bela/'mino, hoje harão de S. Gonçalo) e que muita parte
tomou em faval' da indepen lencia de sua paLria.
Alli esteve Ledo occulto, e t1ahi por intermedio e
protecção dI;) Lomenço Westin, consul da Sllccia,
embarcou em um navio dessa nação, que se dirigia
fi Buenos-AYI'es, on·je esteve até qne alnflu,encia
dos Andradas s~ desvaneceu pelé} dissoluÇão da constituinte, em 12 de Noveml1l'o de '1823, sonrlo elIes
deportados no mesmo mez, por <lcol'dão do conselho de Estado.
Depois da suspençào dos trabalhos do Gl'ande
Oriente, as intriga:; continuárão; c, segundo dizem
os documentos .que possno, planos tenebrosos se
urdião ne1le ; e dizem que o mais horroroso e/'Il o ele
uma conjuJ'flçào contra a pessoa do Imperador. qLle
de~eria ter lugal' na capital do Imperio. tendo-se
para isso aproveitado o não comparecimento do Sr.
D. Pedl'o nas sessões do Apostolado, paI' se acllUl' de
cama no palacio da Boa Vista em S. Chl'istovão,
desde o dia 30 de J unbo(*), em consequenciu de
uma quéda qne sQ(fl'eu andando a 'passeio, que lhe
.
resultou il fl'actura de uma costella.
O Imperador souhe tia conjuração por luna carta
anonyma que lhe dirigirão, escripta em allemão, e
que foi lida cm segt'edo por Sua MURestad<:' a Imperatriz, a qual continha uma denuncia cOl~tt'a o Apostolado, dizendo~e que neUe se tramava uma conspiração que devia effectuar-se na uoite do dia 16 de
Julho se l:iua Mageslade fosse á sessão do Apostolado. Esta carta foi entregue por um desconhecido
dentro de outra, dirigida ,a Placido Antonio Pereira de Abreu em que se lhe dizia, que sua existencia corria risco eminente senão entregasse a que
ia dentro a Sua Magestad€ o Imperador, em mão
propria, naquelle mesmo dia.
Placido Antonio Pereira de Abl'eu, receioso da
ameaça, fielmente entregou a Sua Magestade o Imperador a carta, e como não sabia a quem se dirigir,
para dar conta do que lhe fora ordenado, fez pelo
Diario do Rw de Janeiro de quarta-feira 16 deJulho
de 1823. n, 14 do 2° semestl'e e 1.97 do anno, a seguinte declaração: «Placido Antouio Pereira àe
Abreu, faz saber qne entregou ii Sua Magestade o
Imperador a cal'ta que I'eceben para lhe ser entregue no dia f5 de Julho de 1.823. - PhlCido Antonio Pereira de Abreu. II
OJmpel'ador, no mesmo dia em Cflle recebeu a
carta, mandou chamar, por. volta das 6 horas da
tarde, o seu ministro José Bouifacio para conversar;
e sem fazer-lbe l'evelações, lhe determinou que nào
sabisse, e que por elle alli esperasse em Gompanhia da
imperatriz, pois, que ~e ia curar. Levantou-se e assim
como se achava, ligadu por ataduras, vestiu-se e embrulbou-se.em um capote, e bem agazala'ldo, porque

- - - - - - - - - - - --_.. _ . _ - " - - -

a n9ite estava cbuvosa, sabia montado em um cavaUo desferrado e dirigia-se ao quartel de artilharia
montada, em S. ChristovãO, e dabi pelas 8 horas da
noite, pouco mais ou menos, acompanba:l0 do com·
mandante Pardal, e de ofUciaes l~e confiança, e de
uns cincoenta soldados, lodos enoapotados e bem
armados, e montadOR todos em cavallos desferrados
partirão pn.l'll a cidade, e cbegando á rua da Guarda
Velbil, apeárão-se torlos.
Sua Magestllde bateu á pOl'ta do edificio com a senha da ordem, senc1o-lbe elta aberta; mas o porteiro
duvidando fr'tnquear-lbe a entrada, não obstante conbeüe-Io, foi logo seguro por dois bomens; e o
mesmo aconteceu no segundo pol'tlco. Vencidos
estes dois embaraços, não achou difficuldade na
terceil'o, que era o da l'ellnião.
Logo que ahi cbegava mais um membl'o elo
Apostolado, Ara co ·tume como signal de ol'dem,
levantarem-se todos, c pucharem o punnlial o
que sendo presenciado pelos guarda!;-cos' as, que
erão os officiaes, ao entl'ar Sua Magestade, puchárào
pelas e 'padas; mas o Iml:lerauor, sustendo-os, determinou que, os officiaes o espet'a!;sem no ve:;Libulo,
e caminhou em direitul'a ao thcono, onde Antonio
Carlos Rib iro de Andrada Macbado e Silva, presidia; e querendo este, no acto de lhe offnreller a cadeil'a, ajuntar e guardar os papeis concernentes aos
trabalhos da sessão que crào o plano da conj uração,
e proposta!; hadok, em um cofresinho vP'l'melho, que
estava ao lado, e t{ue el'él pl'oprio delles, não o pôde
conseguir" porque o Imperador lb'o obstou fazendo-u
elle proprio; e logo em seguida dirigindo-se á assembléa disse:-«Podem retirar- e, ficando scientes
que não baverá mais reuniões do Apostolado sem
minba Qt'dem. ))
A estr. tempo acha vão-se j<i approximados é fazendo alas os soldados encapotados e fIl'mados, e
por entl'e os quaes forào passando os apostolas, julgando que ti'aUi irião pal'a as prisões; l:Jurém nada
lhes oconteceu, porque nada respirou.
O Imperadol' voltou para palacio, e o que se passou entre elle e José Bonifacio, não o podemos sabei':
o que é certo, é, que no dia 17 de J ul110 foi José
Bonifacio demiLtido rle ministro de Estado, sendo
substituido por JoséJoaquim Carneil'o de Campos. Os
apostolas, bem que nada fizessem clal'amente porque
o Imperadf,)l' tinha no cofresinho vermelho o corpD
de delicto, continuárão com as intl'ign!; e perseguições, levando-se na camal'a tempararia a mais sanbuda opposiÇàO, até que o Imperadol' a dissolveu,
como largamente contarei, quando deste assumpto
tratar.
Assim teudo sido a independencia obra de todos,
não pode caher a José Bonifacio o titulo excl usi vo
de patriarcba da independencia do Bl'asil, porque,
como elle, muitos concot't'et'ào com o mesmo fervor
e enthusiasmo; e se a (lIguem com justiça, cabe a
gloria de ter sido o patriarcha da independencia do
Brasil, é ao Sr. D. Pedro I, de veneranda memOl'ia.
Li junta do guverno da Cac/weira em 21 de Outubro no-

mea uma commíssâo com o fim de felicitar a ... A.
Real.

n Mais adiante tralarei deste objecto em particular, Cf O conselho interino de governo desta provincia
quando tratar da demissão do gabinete Angrada no dia 17 manda remeLter aos 51'S. deputados os artigos que lhes
de Julho de 1823, e dos acontecimentos que precedêrão a devem servir de instrucções na impo\'tante commissão de
que vão encarregados pel'ante a au~usra pessoa de S. A.
esta demissão.
r
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Heal na côrte do Rio de Janeiro, e a competente guia para
A provincia da Balda, que tem constituido na villa
o seu transporte.
,da Cachoeira um governo temporario, composto de um
Oeos guarde a V. Ex. Salft das sessões na villa da deputado por cada uma das villas reunidas, para o imCachoeira em 22 de Outubro de t822.-IlIms. e Exms. portante objecto de sacudirem o jugo do infame despola
Srs. deputados Francisco Gomes Brandão Montezuma o que tyrannisa a capital, e que felizmente se acha circums·
Simão Gomes Ferreira Velloso.~Miguel Calmon du Pin e cripto no recinto da (',idade, não podia deixar de vir triAlmeida, secretario interino. II
bular o fiel rendimento do seu respeito ao heroico deI
fensor de seus direitos e ineansavel propugnador da sua
Iflstrucçaes dadas pelo conselho interino do govenw desta liberdade constilucional, e de todo o Brasil, hoje 'elevado
provincia á deputação nomeada pam ir felicita'/' da pelo amor e gratidão dos povos ao fastigio da dignidade
imperial.
parte do mesmo conselho aS. A. Real, e dar conta do
Enviou para este etreito aqueIle governo dous dos
estado da província ao mesmo augusto Senhor.
seus membros a esla côrte, os IIlms. e EXIDs. Francisc6
Gomes Brandão Montezuma e ~imflo Gomes Ferreira VelII Artigos: /
loso, sendo o primeiro assás conhecido ~m todo o ImII 1. ° Hequerer a S. A. Real armamento e todo o ge- perio pela firmeza de caracter com que (á face mesmo do
Dero de munições, assim como officiaes babeis, que com- tyranno do Brasil) sustentava com o maior dénodo e pre. mandem os corpos, providencias estas que são sobrema- sença de espirito a sã doutrina da necessidade da reunião
neira urgentes e devem scr promptamente dadas.
de suas provincias ao unico e natural cenlro, que a forII 2.° Sobre a creação de correios de communicacão tuna lhe deparára na pessoa augusta do seu regente, e
pela costa entre a cÔrte e a provincia dll Bahia.
•
com igual alfouteza exp"obava a perversidade com que o
Cl 3.° Sobre
a eleição de uma junta que fique gover- extincto, malvado govel'llo daquella provincia a desmemnando a provincia até se vel'ificar o methodo de governo brãra das suas limitrophes, para que, indo aggrega-la a
para todas as provincias do Brasil, determinado na cons- um reino tão distante, podesse mais a seu salvo locupletituição que fizer a assemhléa geral legislativa e con ti- lar-se com a jactUl'a da sua fortuna, e, o que mais é, com
tuinte do mesmo reino, providencia que nrge ser dada a anihilacão de seus interesses e de seus direitos.
quanto antes porque ~ conselho inlerino de governo não
« Chegados, pois, aqui os ditos deputados, foi-lhes aspóde subsistir facilmente attenta ã multiplicidade de seus signados o dia 22 do corrente para levarem a sua mensamembros.
gem ã presença augusta do grande Imperador constiLu« 4.° Sobre a competente insinuação régia ao bispo de cional e perpetuo defensor do .Brasil, e o mesmo dia foi
S. Paulo, como diocesano mais antigo, para que este ius- intJicado ao JIIm. e Exm. João de Billencourt Pereira
titlJa um viga rio capitnlar por não haver dUl'ante a occn- Machado e Souza; membro e deputado do governo da
pação da cidade recurso algum ecclesiaslico na pro- provincia de Santa Cathariua; ao IlIm Antonio de Azevincia.
vedo MelJo e Carvalho, deputado da camara, povo e tropa
« 5.° Sobre o methodo da eleiçA.o e numero dos procu- de Parauaguá; ao 111m. e Revm. João Luiz de,Souza
radares da provincia, segundo o decreto de FeVereiro Sayão, thesoUl'eirlJ-mór e deputado do cabido de ~la
proximo passado, e bem assim sobre o numero dos depu- riana; ao mm. Dr. Luiz Jose de Godoy Torres, membro
tados ã assembléa geral legislativa e constituinte, que de- e deputado da camara da cidade de Marianíl, e ao 111m.
vem ser eleitos por esta provincia quando se sanccione a sargento-mór Manoel de Freitas Pacheco, membro e dedesmembraÇão da comarca de Sergiipe, que se considera putado da camara do SaJJará, para comprimentarem ao
actualmente corno província á parte.
mesmo augusto Senhor pela sua elevação ao throno do
II 6.° Qual deve ser a conducta do governo desta pro- Imperio do'Brasil, em nome dos governos, camaras, povincia a respeito dos que se achao presos por motivos po- vos e corporações suas constituintes.
liticos.
« O senado da camara de~ta capital, que está na antiga
« 7. ° Providencias sohre os recursos judiciaes, visto a posse de fazer as honras do acompanhamento a todas as
occupação da cidade, onde existem os tribunaes supe- mensagens que as outras provincias levão á presença de
riores.
' S . M. Imperial, praticou o mesmo com estas, que reunidas
II 8,0 Iguaes providencias sobre as tropas que devem no paço do conselho dalli sahirão em grande prestito,
guarnecer a cidade e provincia depois da evacuação das formado por um crescido numero de cidadãos de todas
as classes, que para esse fim concorrêrão, sendo grande
tropas de Portugal.
II Sala das ses ões na villa da Cachoeira, em 21. de Ou- parte das dilTeren~es provincias, que por seus procuradotubro de 1822.-Francisco Elesbão Pires de Carvalbo e res vinbão render aS. M. Imperial o reverente tributo da
Albuqucrque. presidente. - Francisco Gomes Brandão sua respeitosa homenagp.m.
Montezuma, secretario.-Antonio José Dual'le de !\raujo
(( Dirigio·se o acompanhamento ao paço, sendo meioGondirn.-Manoel da Silva e Souza Coimbra.-Manoel dia, pela rua do Ouvidor e parte da rua Direita, cujas
Gonçalves Maia Bíltencourt.-Manoel José de Freitas. casas se achavão armadas de cortinas, sanefas e colchas
-Theodosio Dias de Castro.--8imão. Gomes ,Ferreira vel-I de seda, estando tanto as janellas, como as ruas povoadas
loso,-José de Mello Varjão. -FranCISCQ Jose de Miranda. de inn umeraveis espectadores, que se regosijavão de vêr
-Mauoel dos Santos Silva.-~1iguel Calmon Q.u PiD e AI- reuDidas neste centro de gra \itação politico-brasileira os
meida. )
representantes das provincias colligadas para a salvação
da independencia nacional.
« Tendo alli chegado fúrão introduzidos na sala, aRde
CHEGÃO AO RIO DE JANEIRO VA!lIAS DEPUTAÇÕES, E ENTRE
S. 1\1. Imperial, rodeado da sna côrte, os aguardava, e na
ELLAS A DEPUTAÇÃO BAHIANA, COMPOSTA DOS SRS. FRA1'i- sua augusta presença recitárão os discursos de que fareCISCO GOMES tRANDAO MONTEZUMA("} E smÃo GO rEs mos men<;ão. A' excepção do Dr. Luiz José de Godoy Torres, qne pronunciou de CÓI' um pequeno,.IDas elegante
FERREIRA VELLOSO.
comprimento 11 Sna l\JagpstatJe, e elo outro represenlante
do Sabará, que pedio ao me mo enbol' que houvesse de _
Chegados ao Rio de Janeiro os deputados de va- recehpl' aquetlas mesma expre 'sões r.omo dilas em nome
ria~ localidades do Imperio, fOl-Ibes assignado o dia da camara sUa constituinle. ))
22 de ovembro de i822 para levarem a sua menII Senhor.-Defendendo V. M. Imperial os imprescrepsagem á presença do Imperadol', o que fizérão elo setivei' direitos do povo brasileiro, levando-o ao gozo de
gundo motlo :
sua politir.a e civil liberdade contra as arrogante- tentativas de Portugal, e por fim constituindo o Brasil nação
independente, tem V. M. Imperial levantado um monu-,
ment.o de sloria, qne será constantemente respeitado nas
n Um dos redaclores do Constitucional da Bahia.
(l

(l
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fu,tUl'as, sem que até hoje tenha appareciLlo ig. uall ao depois o 'de Portugal, quando em 1640 uma segunda
nome na historia antiga ou moderna. Tãer altos e nunca vez se constiluin nação independente.
« Appal'eça .mais na historia politica das nações o
igualados feitos lia llJuitos que anhelão os balJienses vir
agradecer a V, \1. Imperial; ha muito que elles lêm ju- exemplo úo'valor brasileiro pJ1oclamando a sua indepen~
rado 6m seus cora~ões dar a vida por Ulll Priucipe cida- dencia, E quanto não distão della as demais na perfeiçilo
dão, que soube quebrar-lhes os ferros portuguezes e sal- dos meios de que lançamos mão para a conseguir? Quanto
v[l-Ios da civil anarchia.
,
não distão 'della nos principios que adoptámos. e ql1~
« A ludo lhes obstou a traição ~e uma Jllnta tumul- certo farão a base do nnsso rutuJ'O codigo politico? Nenl
luaria, escrava do partido anti-brasilico, em consq.\.lCnci.1 nos perturuar~1 li deuwgogla, amuição e instabilidade das
da qual bayonetas lusitanas. cobertas com o manto de republicas. nem nos definharti a tYl'annia e jlrepotencia
constitucional protecção se apodeníl'ão da capital da jJro- das monarchias absolutas.
(l Uma
J"'lldenle e b~1ll equilibrada diviSão dos podevincia, plano traçado no centuviJ'ato Ibbonense para levaI' ao cabo o horroroso pl'ojecto de reeolonisar a parte res publicos. guardada a inviolabilidade e mais direitos
mais feliz tla America, a mais riea e fertil, o vasto lmpe-I proprios da magestade, e defendido o sacrosanto do cidario do Brasil.
.
dãO, conslituin\ para sempre a proi'peridacle, grandeza e
« E', porém, o americano homem livre j decretou as- sr,gl1l'ança do rico Imperio do Brasil.
sím II natureza ao crear o universo.. , Os babianos, Se« Com quanta salbfaçiio o dizemos I Não .desolárão os
DItOI" os vencedores dos batalos, ji! estão livres. Preso o nossos campos, nossas povoações'e cidades, 'os partidos
inimigo em suas trinchei I as não ousa avançar um passo íngenitos das commoçõe publicas 1 Não vimos a fome
sem que receba das al'mas bahianas a punição elo seu succeder á abundancia, a' peste devorar nossos filhos,
tresloucado arrojo. Vem pe.rtã o momento da sua lotai' nossos amigos, nossos -concidadàos l ., Povos da terra,
ruina.
aprendei a vindicar \'OSSOS direitos; respeitai nossas ins« Nossos pulsos j~l não roxêão grilhões infames proprios tilui,ões, respeitai o primeiro Imperador brasiliense e se
só de outra classe de entes. Nos corações bahienses não quereis ser felizes vincte obrdecer-lhe.
'
« Mil graças, Senltor. vos damos pela nossa provincia .
cala nem oalou nunca o monstruoso scisma ela divisão das
provincias. E' base das suas intenções a fralernidade, o mil graças vos sejão dadas pelas gern<:õcs fUlUI'aS, pel~
respeito, a obediencia e fldelidade aO anguslo chefe da incalcul:tvel iJem 411e havefs feito ao povo brasileiro.
nação brasileira; ao primeiro dos CmperaQores elo mundo, A vós, Senltor, tudo se deve; fo.tes o primeiro movei da
o pai da patria, o defensor do Brasil!
nossa independen-::ia politica e da nossa prosperidade.
« O sempre memorando dia 25 ~Ie Junho deste ~t1no foi Continuai a ser o nusso defensor j rematai a grande e
o destinado pelo Suprem.o. A1'bltro dcs_ lmperlOs .pal? magestosa obra que tão heroicamente haveis começado;
marcar a feliz época da pohtlca l'egeneraxao da_provJ[}cla e prilZa no céo qué gozeis p'01' longos annos em par ti aua que temos a honra ele perlenc~l'" e CI~JO orgao somos. gusta e sagrada pessua da Imperatriz, vossa condigna esFoi aquelle dia o em que a patnollCa v111a da Cachoeira posa, um Imprrio, que terá, por base o amor e a gl'atidão
levantou o penelüo da liberelade e proclamou o paternal dos pOl'os.-Francisco Gomes Bl'andão MontezumaC).governo de V. M. Imp~ri~I..
Simão Gomes Ferreira Velloso. II
« Então com a hgelreza do rafO, toeia a comarca se
livra, e p~la mesma fórma toda a provincia, E ll1'gindo a
um ceutro de
P oli~ica a Illniol'd~niclade nos movi.n~entos,
~ n Montezuma, depois da mrnsagem, a pedido do Imperad
d
ó ~
govel'llança, d on ~ emanassem,. ll'lgl a.s por um.a s mao, doI', escreveu e publicou nma memoria a respeito dos acontea actividade e a força, ao passo que a Juuta reSidente na cimentos da Bahia, que foi jmpressa na typograpbia nacional.
Balria e installada a 2" de Feve.reil'o, acobardada pelo Esta memoria é hoje rarissimo, porque roi por ordem do govand;lo, n110 só não quiz unir-se á cansa úa provineia, vemo, com umá infirJidade de outras obras impressas, em
mas até proclamon conlra ella.
1836, para a fabrica de polvora da Estrella, para serem em« Para evitar os damnos da confusão accordou a pro- pregadas no fabrico de cartllxos para o exercito! ! !
.
vincia como primeira medida de defesa, Creal1 um go.
Não se admire o leitor disto, A perseguição. que o governo
verno' que regulasse os .1egoc.ios do momento, até que do Brasil faz á historia do paiz, ainda continúa. Tendo o corpo
ib
legislativo (em tempo da administração dos liberaes) promutV. M. Imperial outl'a cousa se d Ignasse de I erar.
gado â lei 1.340 de 24 de Agosto de 1866, com o fim de me au. « Foi assim que, uome'ando cada uma das villas colli- xiliar na continuação da publicação da minha obra,C/lor'ogr'agadas O seu procmadúr, .se organisou o conselho de go- phia Hist07'ica. etc., do Impel'iõ do Rl'asil (cujos primeiros
verno interino da provincia da Bahia, o qual, J'ulgando do cinco tomos estavão impre::sos e esgotada a edição), determinado que o governo subscrevesse 1000 exemplares ou tomos.
seu primeiro e mais sagrado d.ever o dirigir a V. M. lm- para os destribuir pelas blbliolbecas e repartições publicas,
perial seus protestos de 'Obediencia e respeito, escolheu os ministros do lmperio de 16 de Julho de 1868 e o de 1870 a
para isso dous dos sellS membros, que são os que têm 1871, pondo embaraços á execução da lei, fizerão com que a
camarll conservadora interpretasse a lei, diversamente, de
agora a honra de fallal' a V. ·M. Imperial.
modo que, para satisfaze-tos, disse a cummissão de fazenda
ti Em tcdas as éras grandes e reteiraclos têm sido os (incompetente neste caso) que a lei e.lava satisfeita com a asesforços dos sabios e polílicos para convencerem as nações signatura de metade da reimpressão do 10 tomo I
Ha nada mais irrisorio I! A iocompetente commissão de fade que é sempre ephemera a grand.eza e prosperidade,
que provêm de cana~s alheios e não do ~ss('ncia.l de ri- }enda do .camara dos deputado~ e o minish'o ,do Imperio julqueza publica, a agl'lcultura e Illclustl'la propl'la, Esta garem ~atlsfella uma lei, que. diZ que a asslgnaturaserâ.alé a
verdade eterna, e já sancciónada pela ex'periencia de na- con.?tll~ao de_uma obra, de mUltas tomos~ dos qll~es clD~oJâ es-e a lt'O'as e modernas foi ainda postergada pela Eu- tavao Impressos, com a. metade da relmpressa~ dü 1 tomo I
<:0 S I lo
' .
E esta obra s~ndo a hlstol'la documentada do Brasil!
ropa, e ~10 fim do seculo XV appareceu a moda de posAinda mais. O Bra~il não possue um corpo de bistoria praSlllr r.o\omas.
pria por falta de documentos e da immen~ difficuldade de os
(I Quanto, porém, não tem custado caro ás nações que
have!'; e~'u, durante ~7 annos, os procurando por toda a parte,
assim o entendêrão! A InrrlalelTa potencia da primeíl'a c?m m?f1vet dll~gencIn e grandes despezas. pudt) c?n!pletar.lIJ!'
. '
o h d'
I'
. . I nqulsslmç archlvo de documentos. Vendo a Op~osJçao dos mlordem, VIO por vezes manc a a a su~ gana, pnnclpa - n·istros e da camara (;(jQservadora, feita á publicaçãO da historia
me!!le nos dias de Oelawal'e, na queslao com os Estados- do palz. desgostoso olTereci ao governo o meu archivo para ser
UllIdos, e pOl' fim reconheceu o erro, abateu o orgulho. recolhidO' ao archivo publico afim de se não perder essos pr!JSão demasiado publicos os acontecimentos dil Americá do ciosidades.
'.
Sul para que delles façamos aqlli menção.
Eu possui a, pela ordem dos temp"os, para mais de 400 tomos
.
_
de documentos historicos desde 1501 até os nossos dias, cons(j Povos pequenos. t~m obl'lgado grandes naçoes li en- tante de cartas régias, alvarás. regimentos, correspondencia
lrarem- ~m os seus IImlte~ naturaes. I\. Allemanha chora dos governadores do Brasil com a metropole, da metropole
ainda. hOJe o sangue allemao InutIlmenle derramado para Cflm os diversos governadores. e destes com as autoridades lofirmar-se no nheno. A Hespanha, o primeiI'o dos Estados caes, etc.
dnquel1e tempo, não pôde vencer o denodo hollandez, e
Possuia os documentos das 'Viagens ao interior 'do Brasil,
os
,
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II Senhor.-Depois de 72 annos de idade, quarenta e
Ires empregado no serviço dos augustos pai e avós de
V. M. Imperial, quiz o céo felicitar mrus dias com o galarelão de sei' o deputado escolhido pelo go~erno jJrovisorio da província de Santa CJtharina, de que que sou
membro, para por todo elle vir heijar ii augusta mão ue
V. ~L Imperial em te temnnho de gratidão ao alto bene·
ficio que, sobre tantos, V. M. ~mperial acaba de L1espender com o Brasil, que, l'stendendo as vistas sobre oS Imperio~ da Europa, não podia em toclos eJles, e em todo o
mundo inteiro, en~nlral' um tão digno modelo da sna
mesma grandeza I
II Sim, Senhor, estava abafado em nossos corações ha
muito o verdadeiro tilulo devido ao hee e proteclor l' tle'
fensor dos brasileiros. EI'a o grande genia de V. ~1. Imperial, génio que será reconlado nos vindo\1ros seculos, o
que por incoinparavel ener"ia e bem fundada esperan(;a
nos supprimia a voz na garganta!
II Nesses revoltos mares, em que viamos a náo da nação desconjuntada, e quasi SOl vida [leias ondas da vil perfJdia,. ~ão podiamos correr sem risco da nossa perdição,
e o mms é, da nossa deshonra !
(( Amargas experiencias de frall icídas, que, pintando
n'ull1 congl'esso de paz lucidas imagenS de uma suspirada
regeneração, afia vão em seus clubs os servediços f~ITos
para os cravarem cnl nossos p~ilos no' acordárão do 113thal'go. Dasta, Senhor; enganárão-se. ~o meio do seu
caminho enconlrárão o seu sepulchro 1 Hasta, que em·
quanto elles s'acriOcão legiôes sem necessidade aquem 11.0
AlIantico, nós, no centro do 13rasil, acclamamos o defensor de seus direilos, o protector da sua justa causa, o genio ~uLelar de seus fóros, o excelso D. POllro, primeiro
Imperador do mais va to lmperio, seu e de loda a sua
imperial descenclencia.
« Tal era o dil'eito :ia Pl'ovidencia, que o Brasil adora,

escriptos dos lrabalhos dos jesuitas ; po~suia muilos papeis ~o
bre as minas do Brasil; os documentos das fundações dos edlOcios e estabelecimentos puhlicos. e pos;:uia lima riquissima cc 1lecção de imprlssos, desde 1808 até agora, publicados nas differentes capitanias e provincias, ::obre assumptos bistoricos.e
politicas, e tudo queria recolher ao archivo publico, que
pouco em sobre a historia do Brasil, por conterem as suas prateleiras copias de cartas de sesmarias, e da extincta mesa da
conscicncia e ordem; e o governo tambem embaraçou a acquisição destas rarissimas preciosidades! Enlre esses rarissimos
papeis entravão chr9nicas manuscriptas e ineditas das dilferenles capitanias do Brasil.
Desenganado por tanta indifferença do minislerio do Impcrio,
cedi muitas das manograpbias e chronicas, e quasi todos os curiosos e rarissimos impressos quo possuia ao Sr. Dr, João
Antonio Alves de Carvalho, que os conserva l' guarda no ma\or
apreço, sendo elIe boje o brasileiro que possue a mais nca
bibllotheca sobre o Brnsil.
Para que o leitor avalie o que é o governo do Brasil, isto é,
certos individuos que entrão para o poder, talvez pala servirem de instrumento de outros. aqui transcrevo o que di se
o illustrado DI'. José Angeto ao senado brasileiro a respeito
dos meus esforços em proveito da historia patria.
Ao enarlo brasileiro.

« Na sessão de 16 de Agosto de 1864 apre entei 11 camara d.os

Srs. deputados um prc,jecto, que tomuu a numeração 208, e
qlle acaba de ser adoptado pela mesma camara na sessão de 27
deste mez, (J como este projecto passou sen:: impugnação ai'
guma, seguindo para o senado o referido projecto, venho por
este meio dizer as razões que tive para apresenta-lo e procurar a sua adopção.
« O meu honrado comproviuciano o Sr. DI'. Mello Moraes
fez-nlo presenttl de cinco volumes da Chol'ographia histor'ica. chr'onographica, genealogira, nobiliaria e poUtica
do Imperio do Br'a il,. animado pelo merito do escriptor,
de quem já tinha lido com proveito as suas OAras Phisiologia
das Paixões e a Biogmphia elo bo,'ão (t~ Gayni, apreciei

o alcance dessa obra importantissima, sobretudo pelo apuro da
imparcialidade e pela somma de documentos que apresenta.
( Vi nessa obra, não õ trabalho de a\glJm especulador, mas
o esforço de mãos dadas com a dedicaçãO de um obreiro do
futuro engrandecimento deste paiz. E, inquerindo sobre as cauas que embaraçavão a continuaçào drssa mesma obra. o meu
honrado comprovinciano declarou-mo que era falta de mOiaS,
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e tal é, Senhor, a jul'a que o Bra'iI vos sagra. InuepeoL1encia ou morte. Assim por mim vo-lo representão o represenlanles do governo e os povos da lIlinha ITOriOC:il.
Dignai-vo~, Senhor, de rlêr os meus. i(lJr ''io seus vo o~.
-João de lIíltcncourl Pereira ~rach:~do e Souza. II
« Sel1hor.-.'>. homo.a commis:lU do (lue me enC,H'rega o ouvidol' e camal'a de Paranagmí, de accordo cem
a tropa e povo por ella representado, para fl'licitar ,I
V. M. Impel'ial pula sua elevilção ao fastigio da sublime
dignidade imp~l'ial, eucl:eliuo nH:' de glo'·ia. excilando em
mim o mais nobre enlbusirlSIJ.O, e fazentlo abundaI' rm
meu foração as mais gratas sensa<:ões, lilhpz ue tlimi
prazer, me eclip e o espirito para dignrmrnle a pri'encber fi mostrar ao vivo o jubilo, os lranspoltes de alegria
e satisfação publica, que electrisou a lodo o pOIO e lropa
daquella villa no sempre lIlemoravel e glcrio>o dia l:ê de
Outubro, em que V. ~,J. Imperial por vüntade unenime
foi acclamado primeiw impel'(fdor constitucional do ,a'to
e riquissimo Imperio do FJrasil.
« Os Iwhilantrs, Senhor, daquella villa, prezando-se
àe perLeucpr li briosa família paulista em todos os lempos e occasiões, s mpre com o maior denodo soubei'ão
dar as mais decisivas provas de amor e re,peilo ao seus
reis, olJedienria ás leis e submissITo ás autoridades legitimamente constituidas; sempre respeilár,io os reciprocos direitos dos 'eus semelhantes; em 10dQ o tempo amárITo a sua boa Jeputação, a ponto que a menor lluvem
sobre ella era o maior soITrimenlo que as cou as humanas
lhes poderião produzir.
« São e..les, Senhor, são estes os mesmr's, que, coherentes com os pril cipios que sempre fiz.erão ii norma da
sua condn la publica e particular, me COl~lm Uem a singular honr~, nomeando-me seu deputado para apl'esen.

e que, esgotados os seus recursos com as im pressõ s feitas,
apenes para ueixar impre,sos muitos documentos, bavia emprehelldido a publicação do periodico Brasil HistOi'ico.
rr Então não hesitei no meio je auxiliar tantos esforços, tantos estudo ; entendi quP, autorisaodo o governo rara a si!!tlar
eS,ia obra, fazia-se um grande serviço ao paiz. dotando-o com
a sua historia patl ia documentada.
«. Alé!11 disto eu. v.i no meio de tnnla dedicação, e especial
paclenCta para colliglr urna somma iOllne.nsa de documentos
muita abnegação; eu sabia quP. o Sr. Dr. l\Ieilo .\Joraes tinb~
dado ti bibliotheca rublica da Bahia quinbentos e tantos volumes de boas obras, bem como dera para o começo da bibliotheea publica de minba pr:Jvincia mais de mil 1100 volumes
de obras esceBeoles, e algúmas de edição rara, e igual rlotação
fizera de 1000 volumes â bibliolheca tia provincia de Sanla
Càtha;ioa.
(( Deixar, poi::, que tantos esforços Ocassem esquecidos pela
indifferença do aUXilio. era não comprehuoder o orande alcance
do assumpto, e desconhecer que o SI'. Dr. Meilc, Moraes pClssue
o mais rico archivo que um bistoriador p6de dI sejar.
«. Este ~~no fomos companheiro de viagem da Babia para
aquI, e entao soube que o Sr. ~Iello Moraes, no intere se prin"Cipal a que ha mais de 11 annos se entregou. isto é, de coileccionar os mauuscriptos existentes nos diverso. archivo , fôra
âquella cidade, como possuidora de muitas antiguidade historicas, e por espaço de 7 mezes adquiria mUitos requi itos histo ricos, importantes docurr.cntos. não só nos archivo publicos
como em mãos dos seu numerosos amigos.
'
c( Vi ainda que, ao pa-S0 que eBe se entregava a esse arduo
trabalho, escrevia um periodicü,' o Agricultoi' BahiMlO, e.vi
que o Sr. Dr..M!JBo Muraos não é um-escriptor omcial-que
Ilsongêa as palxoes. e escurece a verdade dos grandes factos
que ~ntere são.á hi~toria do paiz. E comoo pos Uiqlll' do grande
ar?h~Vil da hls~ona do BraSil, porq~e tem cm ,t nao -ó o que
eXistIa nos archlVOS de Portugal relativamente ao BO'a iI, como
os documentos perlencentes. ao r. conselheiro Dr ummond
entendi que devia esforç~r-me para que o auxilio pa sas e:
neste sentido trabalbj com alguns coilegas.
c( Na impo sibilid.ade de ter- o paiz pelo esforço de um s6
bomem a impl'essão de sua historia do urnentada, concorre
para eila, auxiliando·o a nação com a sua assignatura.
(r Não é nem sera-uma de peza improducliva o-é a hislo .
ria patna publicada, que s6 erá paga recebendo-se os voluml's; é U1~a animaçào ao distiocto alagoano, que vil os poderes
do Estado mteress dos pelo seu trabalho. Côrte, 30 de Julho cio
1866.-José Angelo. »
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lar·me perante o imperial solio de V. M. Imperial, e em tanto impere nos corações e fosse unanimemente !lcclaseu nome de novo prolPstar slla inalienavel fidelidade, sua mado sem o estrondoso apparato oos bellicos instrum~n
firme adhesão, seu cordial amor, acatameuto, gralidão, e tos, sem o terror rlas formidaveis legiões?
obediencia á sagrada e inviolavel pessoa de V. M. Impe« Vinde, ó soberanos, que dispondes o vosso alvedrio
rial.
da sorte dos vossos subditos; vinde aprender com o
(( Quaudo, Senhor, os povos sentem a necessidade de nosso incomparavel Imperador a respeitar os .liI eilOS do
uma reforma politica, e assiduamente trabalhão para con- homl'lD, a prote!!er as sciencias, animal' a agricultura, a
solidarem um novo sy tema, do qual esperão todas as estender o cllUlmercio e a navegação, a promover a in·
vantagens, jAmais obstaculos alguns suspenderáõ a força dustria, a aperfeiçoar as artes, a disciplinar exerci tos, a
desta impulsão; a autoridde da l'azão é illimiLadã logo cohibir os abusos, a ,dissipar os prestigios, a restabelecer
que se pód e mostrar e desenvolver livremente; a electri- e consolidar a paz e união, a animar com seu exemplo as
cidade dos pensamentos se commun ica n'um tnstanle, e vil'ludes moraes e civicas.
na(]a falia mais á imaginação que a vonlade sem armas,
(I Vinde,
finalmente, conhecer este inclyto 11el'Oe Perompeudo' as antigas e iguominiosas cadêas, que o teni- dro Grande do sul, primeiro Imperador do Brasil, que
vcl despotismo oUlr'ora fGrjava e que a simples I'lIzão em denodadamente tl'abalha unido a este generoso povo na
um momento fez desapparecer; mas Lambem é esta a grande empreza da sua regeneração, tomando por divisa
.
época em que os maiores sceJerados, abusando da credu- -independencia ou morte I
lidade publica, procurão, sf:melhantes á ~erpente da es" Senhor I Eu já receio cançar a allenção de V. M. Imcriptura, por meio ua infame seducção, extraviar os perial; é forçoso não transcender os limites da moderae.pirilos, e não se atrevendo a mostrarem-se a peito des- ção; termino, portanto, supplicando a V. M. Imperial a
cobarlo, lomão, como o Protheo da fahnla, todas as figu- gl'aça de acolher benigno estas sinceres pxpres ões, e
ras, vesteUl todos os trajes e fallão Ioda a especio de Iin·· lançar suas proflcuas vistas sobre esle povo, que me eon·
guagem; !)I'ofanaudo as sagradas vozes de philantropia, cede a honra de felicitar por elle, como seu orgão, a V. M.
. liberdade, igualdade, monslruosos vampiros, sómente Imperial, ~ que de novo comigo protesta e jura a mais
anhelão aproveitar·se das desgraças pulJlicas, espalhando constante obediencia a V. M. Imperial e firme adhesão
a . izania para a seu pwl lançarem novos grilhões aos de á causa commum.-Antonio de Azevedo I\Jello e Cal"
boa-fé illudidos, e consLituirem-se os roais encarniçados valho. »
e sanguic;edentos tymnnos n.
(( Tal tem constantemente sido, segundo nos trans(( '[uito alto e àuguslO 5enhor.-Nada de mais honroso
mille. a historia das revoluções, a inrrme marchil desses e de maior gloria podia caber-me em sOI'Le, que vir ante
aventureiros amBiciosos, qu" quaes outros voraze~ lobos, o imperial solio de Vossa Magestade hum ldemente apre·
procurão saciar sua hydropica sêde com o sangue dos in- sentaI' os sinceros e de\'idos protestos do cabido da santa
.Docentes corMiros, desejando arredar para longe de si, igreja cathedrul de Mariana, de ser eternamente fiel e
por meio de cabala's e intrigas, todas aquelles qne, riva- obediente ao primeiro. e grande Imperador constitucioIisando em fideliuade e amor da patha r1esintpres ado, nal do Brasil, seu defensor perpetuo, o Sr. D. Pedro de
com os Quinlo-Cincinatos. com o~ Caios Fabl'icios e com Alcantara, unindo-se aos seus irmãos brasileiros cm agraos l\pgulo<;, empregão LOdos os seus cuidados, valor e decer a V. M. Imperial, por coroar os grandes e ;mporcousummada pericia na conservação, augmentos c pros- taulissimos benej1cios feitos ao Brasil com a aceitação do
pcriàade da sua pall·ia.
diadema imperial, que unanimemente se lhes olIereceu,
(( J1as, ali I Senhur, quanto Y. 1\1. Imperial uãu é vigi- e ljue pelos mais fortes titulos de justiça egraLidão lhe
laute eru arredar para longe essas lIledll11ha e terriveis erão 'devidos,'e como que a independeribia deste Imperio
procellas, que ameacão a subvel'são, o nanfragio da náo e a sua hem entendida Iibt>rdade recebe o maior realce, e
do Estado! Quanlo V, M. Imperial não é prompto em ar- torna-se mais seguro e indestruclive1.
rolear os tojos e espinhos com que .os inimigos de V. M,
cc E quem poderá devidar ? A posi«;ão geographica do
Imperial, que o" são tambem de todos os bOlll'ados bra- Brasil e a sua vaslidão, unida aos immensos recursos com
si/eiros, pretendião abrolhar o caminho da nossa com- que o Creador do universo o enriqueceu, e a sua popumum prosperidade! Quanto uão é V. M. lmperial inlrepido lação, já exigião qne fosse uma grande potencia; os seus
em dissipar esses vulcões polilicos, que surdamente tra- habitantes acha vão-se nas circumstancias as mais legitibalhavão e em breve produzirião a ua explosão 1
mas e imperiosas de reassumirem os legitimas, inaliena(C Ali!
Senhor, pOJ' quantos titulos não tem V. M. Im· veis direito's. concedidu5 pelo seu Divino Autor, afim de
perial penhorado os a~rysolad<:s cora<:ões. de todos os, se livrarem de um cento de despotas transaLlanLicos, que
q.ue, como Y. 'I: Impen~l, !~I'ezao a bumaOldade, a boa- perfida e manhosamente os pretendião escravisar, e assim
fll, a beneficencIa e a Jusllça, firmes escoras dos ES- reformar o pacto da ~ociedade civil e fundar a ua felici.
t dade; estes bens, em região tão extensa, compo. la de
leldos!
(I Se as anligas naçõõs elevárão por suas apotheoses ás
pro,incias grandes e populosas, cerlamente se não conseclasst>s das suas dil'indades os seus heroes, em signal de guero sem uma monarcliia constitucional.
recon1leciOlento, nós, Senhor, acclamando a Y. M, llllpe(C O
augusto pai de V. M. Imperial, nosso antigo morial por primeiro Iml,erador deste ,'asti simo Jmperio, e narcha, pelo estado violento e de coacção em qne e acha
formando dos n'05SOS cQrações seu firme throno, trans- sacriJegamente cereado pelos seus inimigos, e do Brasil
mittiremas á mais )'emota postel'idade as excelsas virtu- na podendo obrar livremente, nada fazia a bem noseo ;
des 4ne jámais ol'llárão a algum joven Pl'incipe; fazemos pelo contrario só dava o seu respeitav~l nome e firma a deretumbar lIHS mais longinquas regiõeõ os nossos vivas e cretos de destruição e morte, que se forjão nos conselhos
acclamaçõl's; daremos a lodos os povos exemplo de rf:- da iniquidade; nesta cireml!lstancia, sem amai ntroz injustiça, r\lbeJdia e ingratidão, não podia V. M. Imperial
eonhecimento, de amor e de fidelidade.
" Mas, Senhor, se quando nosso coração ahllnda em deixar de ~ntJ'(lr no ç;~zo dos direitos que a sua real pro'.
. .
_
. sensaçõtjs excessivamente gratas, mui difficil é a sua mogen.~ur'l lhe adq?l~JO..
(C EJ<lú
dnas :eldades l~egavels .sel o BraSil md.~pen
enunciação, quem haverti a face de tanlas e t:io assignaJadas acçõés, verdadeiramente heroicas, que po. sa fiei e cl~nte de portu"al,: Vossa Magestade ser I! lmpel dor.
enl'rgicalllente teceI' os veJ'dadeirlJ eilcomios ao l.Jeroe EIS deste m.odo. se~ur.a esta ~rand~ obra, ~01S que lo~a~ é
maior qne seu immorlal OOJtle, maior ainda que suas vic- fund~da na Jusllf,a ?_els segllla...polq~e ass~m se estrel,tdo
larias! Que principe tem apparecido sobre a terra que lOS vlDculos da unlal!, e adqull'lmos a amizade e a~ml.ra,
das grandes 1J0tenctas da Europa, que não olbanao 10.__ .
.________
diITerentes paTa um procedimento contrario.
,
(C Assás,
em CUlto espaço de tempo, tem V. M. Impen Para o ambicioso de dominar o crime, não é nada, rinl feilo vêr que nenhulII obstaculo se lhe póde oppõr
dizia ~uripides. Num si violandum est jus, 1'egnandi gl'a- pal'a feliciLar-nos ; as difficuldades se lhe aplainão quando
tia violandwm est.
se trata do bem do Brasil. O primeiro Cesar da America

DAS COi\lti'flTUIÇÕ"~S

419

é mais veloz que o primeiro Cesar de Roma. Sem os de- atroavão os ares, o alinho com quo eslavão a'lomadas as frenfeitos deste possue todos os seus talentos, e nós estamos
seguros que V. 1. Imperial. destruindo Iodas a. machinações L10s nossos inimigos, fará luzir a paz, a sereoidade
n abundancia desde o Amazonas até ao Prata, formal'á
um Imperio fundado nos corações de seus subdiLOS, irmãos orasileiros, que com força ou ardil algum podem
jámais destruir-se.
l( Corri
toLlos os seus concidadãos o cabido de Mariana
offerece as suas pesssoas, haveres, em defeza de V. M.
Imperial; da augusLissima tmperatriz, e das imperiaes
e brasileiras filhas dos Cesares brasileiros, proteslandolhes fiel e elewa adhesão, pois que daqui é que dimanão
os sens interesses verdadeiros, e só as im gozal'A u Brasil
de um governo em que se respeitem os direitos do homem, e que será o mais brilhante entre os governos
eonslitueionaes.-João Luiz de Sonza, thesonreiro-mór
da Sé de Mariana e representanLe do cabido. ))

COl'oaçclo e sagl'açaO de 8. M. 1. o 81'. D. Pedro I, no dia
i o de Dezembro de 1.822.-Descripção dos (estejos.

« O Brasil, supplanLando o despotismo e a l,narchia, havia
lovantado no glorioso dia 12 de Outubro um novo throno, erguido sobre u amor e a gratidJo de um povo generoso, ql!e firmado em base. tão solidas, persistir" inabalavel a despeito de
solapadas intrigas e de aggressões descaradas. Cumpria, porém,
que a religião consagrasse esta grande obra, dando-lhe o cunho
da eterniclacle, que só póde emaoar d' Aquel\e que crea e t1is.ipa os Impel'los.
( Estava, portanto, resorvado ao dia to de Dezembro e.to
espectaculo estranho nos fa los lusitauos e assombroso para a
America. Se em semelhante dia a lealdado e a prudencia, esmigalhando llnl jugo tyraunico, fixárão na augusta casa de
Bragança aquel\a corôa, que màos iniquas ha vião usurpado,
pondo-as sobra fracas e intrusas cabeças, nestfl mil vezes mais
glorio.o um Principe, que faz a ndl11ira~ão do universo, fUlld.
uma vastissima monarchia constitucional, sustentando os direitos do homem fiem dezar das prerogativafi da realeza. E' por
isso, e por outras muitas razões obvias ao ju licioso Jeitor, que
a gloria rles,ta dia 1° de Dezpmbro supera a do anno de 1640,
que OCCUPtJU tão brilbante lugar nas pagiuas da historia.
« Reservando, porém, este assumpto a elevados engenhos,
tomemos a eostosa tal'efa de dar uma idéa (bem que limitada)
das circulll tancias que precedêrão, acompanharão e spguirão
li yeneraodas cerimllnia. da cOI'oação e sagração de S. M. I.
o Sr. D. Pedro 1, imperador con~titucional e perpetuo àefenSOl' do Brasil, com aquel\a singeleza que só lem o verniz.da
verdade.
( Um1 salva de artilharia annun.ciou o principio deste faustissimo dia, e desde logo se puzerão em exerci cio as acertadas
providencias que de antemão, e com toda a reflexão e madureza, se havião tomado para que o menor incidente não perturbasse tão m'ereoido jubilo. A's 7 horas o batalhão ele granadeiros, destinado a fazer a guarda de honra, so postou em
linha na frente da capel\a dos terceiros do Carmo, e o 20 batalhão de caçaelores guarneceu a têa que conduzia do paço á ca,
pella imperial.
(( A mais tropa se formou em ólas brigadas, sendo a primeira commandade pelo brigadeiro l\larcel\o Joaquim Mendo,
e composta do 10 e 30 batalhões de caçadores, 10 regimento da
':la linha e brigada de artilhai ia a caval\o , e a segunda commandada pelo brigadeiro Jos6 Maria Pinto Peixoto, composta
do regimento de caçadores de S.1'aulo. 40 batalhão de caçadores da côrte, 30 e 40 regimentos de infantaria da 2' linha, 10 regimeuto de cavallaria do exercito; e ii hora mencionad" entrO.l
nas resp~ctivas paradas.
l( Pelas 9 boras e meia sahirão SS. MM. Imperiaes do paço
da quillta imperial da Boa-Vista, em grande estado, em ricos e
elegantissimos coches,lIcompanhados da sua guarda de honra.
e, ao passar pela praça da ConsLiLuição, a 2' brigada, que alli
estava posta, fez a devida continencia, assim como a outra na
respectiva posição.
« O alvoroço que todos os corações suntirão com a pre-ença
augusta do Imperador é superiur a todas as expressões; todos
se aprtlSSavão a v~-Io, qual a beijar-lbe a mãv, qual admirava
a riqGeza e elegancia dus vestidos; um fixava sua attenção n.)
semblante prazenteiro e benigno COUl que a tudos acolhia; outro repassava pela imaginação as virtudes que adornão sua
grande alma, e de todas as partes vinhão motivos Aadmiração
e alfecto.
« Portanto seja desculpada a ommissão dos signaes exteriores de applauso, corno fogos do artificIO, repiques de sinos,
musicas dlls batalhões, os nunca iuterruOlpidos vidas que

tes da casas uas ruas do seu transiLo, o immen o concurso de
senhoras que aformoseavão as janellas, e que com os lenços
blancv ac 'lTI(Janhavão os vivil~, (! úutros muitos. O nos~o e pirito a anbado :e sente opprimido rio peso immeDso de tanto
prazer, e não póde uesabaiar uma pequena parte deJle.
( AS salas do gaço estavão novamente pintadas de verd e
ouro, com eJegancia e gosto. Na do tbrono, e debaixo do
mesmo, sobre uma mesa coberta {le veludo verdp., estava a col'ôa imperial, de ouro puro e brilhantes, obra prima e de
grandissimo valor; as outras in iguias descansa vão em mesas
lateraes igualmenle cobertas, assim como na mesma sala se
aohava o riquissimo pallio, com Ioda a sumptuosidade, Ipilo
para tão grande pOlOpa, o o estandarte impu, ial, de v"ludv
vp.rde, bon.ludo de ouro.
( Pela. 10 horas forão as in igoias dada Iwl" Exm. barão
de Santo An aro, mestre de cerimonias, endo entregue; p"
moços da camara JJ estoqur, o estandarte imperial. a insignia
de mordomo-mór e n pallio. Sobre a mesa do tbrono e a da
casa do docel e puzerão esnevaninhas.
« Começou logo a por-se pm marcha a procissão na seguinte
urdem: a uma guarda de arclHJiro beguiràu os Lilllbales e charamelas; logv um luzido acompanhamento de pessoas das cla,;ses .uais graduadas, vestidas s~gundo competia a tão brilhante
aclo. Após ião o rei el'armas, arauto e passavante; então os
moços da camara e of/jciaes da casa. e ajudantes do mestre de
mestre de cerimonias, rormavão alas A c6. te, eutre a' quaes
i~o as in ignids impena\:s levadas pelos Exm•. procul a•.!Ores
gIJraes das provincia" a saber: a espada, ba tàu e luvas pelos
Exms. Autonio ViI):ra da Soledade ~ ~Iano I ClemelJte Cavalcant . e AlbuquorqL:e, acompanhados dos m',ços lldal,&os 111m.
1IIanool Jacintho avarI'O de Sampaio o Mello e José rortunato
de Brito; o manto imperial pelus Exm,;. i\l.. noel Ferreira da
Camara e D. Lucas José Ob:ls. acompanha~vs dos moços tidalgus 11,m;,. Antonio ll-laria Pereira da Cuuba e João 19nacio da
,-unba; o sceptro pelo Exm Antonio Rodrigues Velloso de Oliveira, ncompwharlo do moço fidalgo 111m. Braz C8I'n~iro Nogueira da Costa o Gama; a corÔa pelo Exm. Jo é ..\l riano de
Azeredo Coutinho, acomplltThados dos moços fidalgos nlms.
Leonardo Piuhrlrv da Cunba e Vascoucello e LUlz José de
Carvalho e il1ello,
« Seguia-se o Exm. barão de Santo Amaro, me~;lre de ceri-'
monias. A este acolllpanhavão os ajudantes do me tre de ot;rimonia, a !'aber: os lIIm•. Ignacio Alves Pintu de Almeida e
José Cat'lano de Andrade. Sustenta vão as vara do palliu oiLo
procul'a{lores da Clm:,ra, a snber: do lado direito o Exm.
Manoel Martins do Couto Reis, os 11lms. José Vieira dp, Matlus,
Francisco Gomes Brandão MonteZúma e José de SOlJza e Mel1o;
do lado esquprdo "Exm Estevão Ribeiro de Rezende. os
lIlms. JOié AntllOio dos ::>.lntos Xavier, João de Bittencourt Pereira ~Iachado e José Franoi co de Andrade Almeida 110giardim.
(( Debaixo do pallio chamava a allenção e respeito de tolos
a augusta presença ele S. M. Imperial, â direita do <lual, e um .
passo adiante, o Exm. conde de Palma, conde tavel. levando
o estoque com a ponta levantada. e um passo ntraz deste o
Exm. José Bonifacio de Andrada e Silva, mordomo-mM. após
do qual o Exm. D. Francisco da Co_ta de Macedo, rarnarista, H
11 Exrn. João José de Andrade, capitão da guarda.
(( Do Jado esquerdo ia o Exm. barão de S. João Marcos, gpntil-homem da camara dfl S. M. Imperial. como camareiromór, e,) Exm, Luiz de Saldanha da Gama, repost~ll·o-OIór. Se.guia ao pallio o spnado da camara de ta cidade, e fechava o
cortejo uma gU:trda de archeiros, rios quaes dua alas marchavão aos lados da côrte e do pallio.
(( Toda esta luzida procissão seguio na ordom indicada por
urna longa t!la forra.da de seda (' carlate e ouro, e coberto o e.trado de rico tapetes, até á capella imperial, á porta da qual
estava o Exm. e Revm. bi po capellão,mór, com todo o seu
cabido em riquissimos paramentos encarnados. e os Exms. e
ReVIDs. bispos do Mariana e de Kermau, que recebêrão a
S. M. Imperial, e feita a aspersão se encaminhArão todos á capolla do Sacramellto a fazer a compotentP f\ração.
( Antes de passarmos adiante diremos alguma cousa da
pompa e llÍqueza com quo e tava adornada a capel1a imperial.
No frontespicio e corpo da igreja se vião seda escarlatl's e
Ihama$ de prata. galões de ouro, dispostos conl agradavel symeLria; porém a capella· mór merecia mai particular atenção,
primeiramente pelo throno de S. M. Imperial, que era de veludo liso. guarnecido de franja de ouro de mai de palmo de
longo, o o e paldar e doce! de veludo lavrado, com muito galão
de ouro de mais de quatro dedos, tudo novo.
( O solio do Exw. bi 'po capellão-mór Lambem ostenta"a riqueza, a qual sobresahia ainda não só em todo o ornato do ai·
tal' (como frontal, castiçaes, palmas, eLc.), como na Juas banquetas, uma de ~erviço e pompa, e outra sómente de pompa,
em que a prata e o ouro appareoião com profusão, digna de
tão augustoi cenmonia.
n
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(( O throno de S. M. Imperial (de que fallamos) estava ele« O respeitoso escrupulo com que imos ssguindo esla narravado quasi ao meio da parede, do lado do Evangelho, na ção nos fez ultrapas ar a occasiãn de uma observação, que não
mesma linha do supedaneo do aHar ; no angulo dircito do es- é para despI' za:, e que portanto faremüs neste lugar: Notou
trado havia uma cadeira I'asa, com duas alOloflldas de veludo um antigo esol'l~tor que na glonosa acclamaçfio do Sr.
para o conde-tavel, e DO pavimento, e JUDtO ~o eSlrado do D. Jnão IV, que pnimClro ennubreceu etitlJ dia 10 de Dezemthrono, as cadeiras destinadas para o mordomo-mór, cama- bro, a epistola,_que a igreja manda cantar, e que é tirada da
reiro-mór, camarisla, resposteiro-mór, ministro de Estlldo das carta de S. Paulo aos rumanos, alvoraçàra grandemente e animára os conjurados.
justiça e mestm de cerimonias.
(C Emquanlo os bispos celebrante e assistentes tOUlavão os
C( Estamos persuadidos que se enganou aquelle escriplor
rt'specti\'os assentos, eaminhava lentamente S. M. Imperial, e porque é constante que aquellu dia tOra sabbadn. Estava, po~
subio ao presbyterio acompanhado do condestavel, mordomo- rém, reservado a um neto daqnelle grande rei a lerminante
mór e. reposteiro-mór, que tomarão o lado da epistola, e do ca- applicação desla passagem do apostolo, por concorror a sua comareiro-mór, eamarista, ministl'o de Estado da justiça e clipi- roação com a primeira dominga do advento, cuja missa se cantão da guarda, o do Evangelho, ficando um pouco mai . adiante tou. Traduziremos o texto em questão:
(C E' ja hora (diz S. Paulo) de nos levantarmos do somno,
o me tre de cerimonias.
cc Ficanao Sua Magestade em pé, uo meio do circulo dos (C porquanto agora está mais perto a nossa salvação do que
bispos, começou o celebra~te a solemnidade.augus~a e reli- cc pensavamos. Precedeu a noile, mas chegou o dia.·Pel<> que
giosa, e logo que pronuncIou as palavras Deo grattas, sen- « abramos mãn das obras das lrévas e vislamos as armas da
tou-se S. M. Imperi"1 na cadeira que havia chegado o repos- cc luz. » Convencido de que o leitor fará jusla applicaçào desla
teiro-mór, ministrada pelo guarda tapeçaria, o 111m. Gonçalo passagem a deixamos a sua contemplaçào.
(C Depois do Evangelbo subio aCJ pulpito o Revm. padreGcrmano de Araujo, para ouvir o discurso prescripto no pontiOcal, que começa Cum hodie, findo o qual ajoelhou o Impe- mestre FI'. Francisco de Sampaio, o tomando por thema o
rador para preslar o juramento, que o ministro de Estado da \'erso 45 do cap. I, do iiI'. 30 dos Reis. allusivo li uncção de Sajustiça léu de joelhos, a esquerda de S. M. Imperial, que pOz lomão Unxenvnt e~~m Sadoc saceTclos at Nathan p,'opheta
amuas as mJo sobre o missal ad'dizer as palavras Sic me Deus regem, et insonuit civitas, fez um eloquenle discurso analogo ao mageslo o objecto, quc exclusivamente occupava a
adjuvet.
cc Disse depois o celebrante a oracão competente; e o Impe- attenção dos portugueze a attenção dos portuguezes em lão
l'ador com o sen Qortejo se dirigio pelo lado do Evangelho ao grande di'!.
cc Lido o olfcrlurio, o Imperador, avisado pelo meslre de ceseu camal'im para tomar a veste propria par'a a uncção.
C( Vollando S. J\I. Impel'ial com o llIesmo acumpauhamento, rimonias, desceu do tbrono, e preclJdido das pessoas ja desig.
os bispos o forão receber ao canto do 31l81', e o conduzirão ao nadas, do esmoler-mór o Revm. padre-mestro FI'. Severino de
pé do celebrlllJle, e, afast<lndo-se um pouco para a parte do Santo Antonio, e do copeiro menor o 111m. Joaquim José de
Evauoelho, se prostrou lJal'a LJuvir a ladainba (send.. recitada Magalbães Coutinho, que tinha nas mãos um riquissimo vaso
pelo ~uesmo celebranle a supplica relativa ao Imperador) e as de ouro com ofIercnda, composta de muilas peças do novo ounho do Imperio, se dirigio ao altar, e logo que cbegou ao prespreces, até acabar a oração preparaloriaAc.tiones, etc..
« Levanlando-se S. 1'11, Imperial, e desl'Hlndo-se um pouco bylerio o CBmarista lhe tirou a corOa, que suslenlou nas mãos,
para que o celebrante se preparasse para a cerin,onia, ajoelhou e S. M. Imperial, ajoelhando ante o clJl..brante, lhe apresentou
para receber as uncções, de"atando-lhe o cama\ista os cordões a ofTerenda; que recebêra das mãos do esn:oler-mór, e recede abel tura da veste, que era de selim verde, aberla por bendo oull'a vez a corOa voltou ao throno com o mesmo acomdiante, com a,berluras nas espadoas e no bux.o do braço direito; panhamento. Terminada a oblata o Imperador foi.thnriftcado
levava' mais coleira!J portugueza de renda de França. Ungido em pé pelo monsenhor diacono.
cc A' elevação, o camarista tirou a corOa, que pOz sobre a
no btaço direito, peito e espadoas, e limpa a uncç,ão coru globos de alaodão, fechadas as aberturas das vestes, se retirou JUesa do tbrono, e S. M. Imperial fez a adoração de joelhos.
Dep~is do Agnus Dei levantou-se e recebeu do Exm. hispn de
S. M. Imperial ao seu camarim a tomar o manto i~nperia!. .
cc Preparou-se enlretonlCJ o celebrante para a nllssa, ?fflClan- Manana a paz por amplello. No lempo da communhãn o Imdo-lhe (como em todo o acto), como presbyteço assistente o perador depOz o sceptro, desceu do throDo come na olferenda,
111m. monsenhor vice-decano, dlacono o I\Im. monsenhor fi- e ajoelhou no primeiro degrao do altar, onde recebeu a euchadalao subdiacnno o 111m. conE'go Antonio Pedro Monteil'O ristia da mão, que primeiro beijou, do bispo celebrante, o qual
DOI"'m'ond, e diaconos ao solio os IlIms. monsenbores AZE'redo e lhe ministrou tambem a purificação pe,o mesmo calix. Retirou-se S. M. Imperial ao lbrono para dar graças.
R~u~
. .
'
.
« S. 1\1. Imperial, revestldo do manto lmpel:la.l (cuJa cauda « Acabada a missa, tomando o Imperador a corôa e o scepsuslentava o Exm. camarClro-mór), e precedIdo das pessoas tro, e senlando-se o mestre de cerimonias conduzio o reposque o acompanhavão, tntrando no presbylerio, pelo lado -es- teiro-móI' ao pé do throno, c este, recebendo do prestes uma
querdo do altar, e, fazendo a devida reverencia, subio ao pequena mesa, coberta com panno de 'Veludo verde e almofada
thronn onde ouvio a missa até o penultimo 'Verso do gradual. do mesmo, sobre a qual estava o livro dos San los-Evangelhos,
cc Fi~do esle, e advertido S. M. Imperial pelo mestre de ce- coJlocou-a sobre o throno, á direita. Conduzido da mesma sorte
remonias desceu do throno e se encaminhou ao prE'bisterio, o Exm. ministro de Estado da justiça, poslo no estrado do
em cuja ~xtremidade o rec~bérão os. d~us, bispos assistentes, e tbronó, com a face um pouco vollada para o corpo da igreja,
conduzirão ao pé do celebrante. Alh aJoe,hou, e o celebranle, léu em voz aha a formula do juramento de S. M. Imperial, que
recebendo a espada desembainhada da mão dn diacono da é a seguinte:
« Ego Petrus Primu', Deo annuente, unanimi que populi
missa e pegando·lhe pela base da folha a entregou pelos copos
ao ~perlldor, com as palavras 40 ritual Accipe gladium, cc voluntata, fac\us Brasiliae Imperator, ac etiam eJusdem de·
dilas as quaes tornou o diacono a embain~lar a espada, e o ce- (C fensor perpetuus, proflleor ac promittn religionem calbolilebranle cingio com ella a S. M. Impeflal, com as palavras cc cam apostolicam romanam observare et sustinere. Promitto
cc Irnperii legis obseI'vare, easque suslinere juxla ordinem
Accingel"e gladio tuo, etc.
« Levantou-se o Imperador, desembainhou a espade, fez « constilulionalem. Promitto Imperii integrilalem, totis vi ri·
com ella varios movimentos, e correndo-a sn~re o braço es- cc bus defendere, ac conservare. Sic me Deus adjuvet el haec
.
querdo, como quem a limpa, metteu-a na balllha e tornou a cc Sancla Dei Evangelia. ))
C( Traducção :
ajoelhar.
«
Eu
Pedro
I,
pela
graça
ne
Deos
e unanime 'Vontade do
« Levantando-se enlão o celebl'ante tirou do altar a curÓa
imperial, e, ajudado dos b!spos assislentes, a pO.~ na cabeça d.o «( povo, feilo Imperador do Bra ii e seu defensor perprtuo,
Imperador; dizen Jo: ACC'l-pe C01"Onam Impe1"t~, etc. T"rml- cc juro observar e manter a religião catholica aposlolica 1'0'
nadas estas palavras, recebeu o celebrante das mãos do dia- « mana. Juro observar e fazer observar constitucionalmente
couo o sceptro imperial, e o entrE'gou ao ImperaJor, proferindo cc as leis do Impedo. Juro defender e conservar cnm todas as
« minhas força a sua integridade. Assim o juro aos SantosAccipe virgam 'l;ü"tutis, etc.
,
({ Assim reveslido das insignias imperiaes se levantou S. M. C( Evangelhos. ))
« Ouvido o juramento, o ajudante do mestre de cerimonias
Imperial, e então foi conduzido ao tbrono p~lo. EXrI!' biSpo assislente ao lado direito, e o Exm. bISpo de ~Ianana a esquerda, José Caetano de de Andrade conduzia o alferes-mór, a quem
e precedido do seu acompanhamento; e senc;Io alli sentado, precedêl'ão o rei d'armas, arauto e passavante, e adianle quaproferindo o celebranle as palavras Sta et l"et~ne, depOz este tro archeiros, e dirigindo-se todos a pequena var~nda levana mitra, e 'Vollando-se para o altar 'levantou o hymno Te- tada no adro da capella, dando ahi o rei d'armas as vozes do
Deum, a que assistio a direita do throno e descoberto, e após estyJo, o alferes-mór, desenrolando oestandarLe imperial, disse
elle o bispo assistente da mesma maneira, permanecendo, po- em alta voz: (I O muito augusto Imperador Pedro I, Imperarém o Imperador sentado com, a corOa na cabeça e o sceptro « dor constitucional, perpetuo defensor do Imperio do Brasil,
« esta coroado e enthronisado. ViVlf o Imperador! ))
na mão.
cc Ditas estas palavras, salvarão as fortalezas e a esquadra,
cc Findo O bymno e ditas as orações descérão do throno os
bispos, e fazendo reverencia ao throno o celebrante continuou todas as tropas fizerãn fogo de alegria e repica rlio os si nos, respondendo sempre o povo com tantCJ entbusiasmo, que dia só
a missa, cujo Evangelbo S. M. Imperial Quvio em pé.
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contrava igual no dia 12 de Outubro.!,< ~" brigada, que disse- Silva, do Exm. e Revm. Sr. bispo capellão-mór, do Illm. e
mos estar postada na praça da Constltul9ão, dadas as ~es~ar- Exm. Sr. barão de Santo Amaro, do Illm. e Revm. Sr.
gas, marchou para olargo do Paço a umr-se (1000 apnmelra,. monsenhor fidalgo e do Revm. Sr, Fr. Antonio da Arrabida no qual se expende circumstanciada e individualpara o fi~ qu.e logo d ! r e m o s . .
(( DepOIS, IDtroduZldos por umldos ajudantes do mestre de
<,
, . .
t
cerimonias os procuradores geraes das provincias, o senado da ment.e ,tudo. quanto ,se deVia pratl~~r, e praticou nes e
camara desta cidade e os procura(iores das outras camaras, se faustlsslmo dia, O~I s~Ja q~anto á pohCla externa. das ruas
puzerão em linha, e o. mini,strcr da justiça léu em alta voz o ju- e praça do palacIO 1mpenal , e á orde!D da procissão q~e
ramento que estes devlão prestar nd augusta presença de S. M. acompanhára a Sua Magestade na ida e volla, ou seja
Imperial sÇlbre o liv 1'0 dos Evaugelhos, o qu~l, .ouvido, subirão quanto ao mais que teve lugar no progresso do ceremosuccessl~a~ente os de~n\o,s do t~ron~ e ajoelhando, e .pond;o nial ecclesiastico, que se observou dentro da mesma cu.
a.mão dlre.lta sobre ~ dito hvro, dlsserao em voz alta e lO.telll- pella, de fórma que temos de accrescentar unicamente
~~Ti~;~s~lm o Juro ,-e. fazendo uma profunda reverfllCla, se que fôra celebra~te no pontifical da' s~gração e c.?roação
cc A fórmula dojurameuto é a seguinte:
oe S. l\I. Imperial o mm. e Exm. biSpo c~pellao-mór,
cc Por nós, e em nome do povo, que representamos, jura- sendo de assIstentes os Exms. e Revms. blspos de Mace mos observar e guardar a nossa santa reli~ião cátholica apos- riana e de Kerman, que fizera as vezes de mordomo-mór,
cc tolica romana j Juramos obediencia ás leis; juramos obede- na fórma do costume o Exm. José Bonifacio de- AHdrada
« ceI' ao nosso legiti~o Imperador constitucional e perpetuo é Silva, ministro e secretario de Estado dos negocios do
« de~ensor do Impeno do Bras:1 PedrÇl L, e da mesma ma- Imperio e estranO"eiros sendo porém nomeados para
cc nelra reconhecer como taes todos os seus successores e d a .
. o
,
d ' ô'
'
.
. I ó
cc ~ua dynastia, na fórma da successão que fOr re,gulada pela servIrem os mais empreg~s a c Ite e casa lmpel'la s •
« constituição do Imperio. »
mente naquelle dia os segUIntes: o conde de Palma,_concc Assim terminou esta veneranda cerimonia, a que assistirão destavel, o barão de Itanhaen, alferes-mór, o barao de
além dos empregados, e do grande concurso que compunha a S, João Marcos, camareiro-mór, o visconde do Rio·Sêcco,
procissão. ~uitas P!SSO~S que se apressárão a gozar de u~ es- porteiro-mór, D. Luiz de Saldanha da Gama, rcpost~iro
p'ectaculo ,alDda nao VISto no mundo ~ovo, rare: no antigo, e mór, D. Francisco da Costa de Souza 1\Iacedo, caIl.!al'lsta,
desconheCido mesm? em P?l'tugal. As tnbunas er ao o.cc~padas .Ioão José de Andrade Pinto capitão da guarda O barão
por empregados dlp\omatlcos e senhoras da maIOr dlStlDcção. d
d""
S"
d
Escusamos accrescentar que os musicos da capella imperiat e ~anto ~maro, mestre e Cellm~llIaS, J;r. everlOo e
desemp'enhárão completamente assim a missa 'e Te-Deum, Sant.Antomo, ,esmoler-mór, JoaqUIm Jose de Magalhães
corno muitas symphonias, que enchião os intervallos.'Pela uma CoutlOho, copell'o menor.
hora e meia da tarde erão terminadas todas as funcções da
(( Para levar as insígnias:
igreja.
(( O conselheiro de Estado Jose ~lariano de Azeredo
cc Recebi~as pelo J:!lestre de ceremonias as ordens do I~pe- coutinho procurador do Rio .dE! Janeiro, a corôa..
rador!, dlflglO o cort.eJo na mesma ?rdem em que viera. O biSpo
(( O conselheiro de Estado Antonio RodriO"ues Velloso
I"
•
d d
P I
to
capellao-mõr, os biSpos e o cabido, paramentadQs, acompa- d
nhárão a S. M. Imperiill, o qual, chegando á sala do tbrono, e O Ivelra, PIOC1!ra 01' e S. au o, o scep 1'0•.•
tomou assento, e, admiCtido alli o senado da camara, o mlDis- . (( Os conselhelTos. de Estado Manoel Ferrena da CatI'O de Estado da justiça léu a acta do juramento do Imperador, mara e D, Lucas. Jose Obes, o manto..
"
que Ihê apresentou para assignar.
.
(l Os conselheiros de Estado Antomo Vieira Soledade e
li Depois disto o presidente do senado léu a acta do seu JU- Manoel Clemente cavalcante de Albuquerque, i espada,
rament~. e depois se retirou á sala do !!ocel para assigl;lar.e ra· luvas e bastão.
zer asslgnar por todos os que havlao .pre~tado o d~to Jura(( Forão acompanhadas as insignias por sete moços fi.
mento. O complemento de toda a ceremoma fOI annunClado por d 1 o
urna salva de artilharia.
a g s.
« As duas brigadas das tropas marchárão então im conU(I Para as varas do pallio :
nencia na augusta presença de S. 1\1. Imperial, a quem o povo
(I 1." vara do lado direito, Manoel Martins da Costa
dava incessantes vivas, crescendo so~reman~ira o enthusiasmo Reis, e do lado esquerdo Estevão Ribeiro de Rezende.
quando, empunhando.a ~s'pada, rep!ltlO a so!emne proltl!lss.a .de
(l 2"
vara do lado direito José Vieira de Maltos e do
, d
. '
defender o seu vaslISSllnO Impeno e a liberaI constltUlçao,
digna do Brasil e digna do seu immortal defensor, como a pe- lado e~querdo José Anto~lO. os Sanlo.s XavIer.
_
dem os votos dos verdadeiros amigos da patria.
(( 3 ,ara do lado direito, Fran,9lsco G?mes Brandao
« A tropa recebeu da generosidade do seu ganeralissimo nma MontezurI!a, e do lado esquerdo Joao de Blttencourt Petripla ração de vinho e abundante porção de vacca. em signal reira.
da sua tembrança e con~empl~ção.
.' .
(I ú'
vara do lado direito, José de Souza e Mello, c do
« O occaso do sol fOI segUido de salvas de arhlhana Iguaes esquerdo José Francisco de ândrade de Almeida Monás que ~lUnunci~rão o seu nascimento, !,fim de que tão memo- J·ardim.
.
ravel Ula termID3sse com demonstraçoe~, q\le, grandes como
.
.
erão, ficavãci muito inferiores aos deseJOS de um povo reco(( Guarda tapeçana.-Gonçalo Gennano de AraUJO.
nhecido, e fiel, que já!U~i5 consentir~ vér manch~da a gloria
(, Ajudantes. do me~tre de cerimonias.-Ignacio Alves
deste 413, nem por ml~lgos da sua IDdepe~d~ncIa, nem por Pinto de AlmOlda, Jo e Caetano Pinto de Andrade.
d
.
. I
hypocntas, que nos seus rISOS olTerecem mortlfero veneno. »)
(I Para entregar o estan arte Impena :
(( Ernesto Franr.isco de Werne de Magalhães Coutinho.
Coroaçfio e sagração do lmperador.-Ordem do
(( Para entregar a insignia do mordomo-mór:
Cru.::.eiro.
(I Antonio Homem do Amaral.
« Para entregar o estoque ao condestavel :
(( O 1.0 de Dezembro (diz o supplemento á Gazeta, do
Rio n. 1.45, impresso em t822) tão celebre em os annaes (I José Luiz da Molta.
da nação portugueza por haver ella nesse dia sacudido o
(I Para entregar ás varas do pallio :
jugo oppressivo dos intrusos Felippes, reis de Bespanha, « João Antonio Pereira da Cunha.
elevando ao solio da monarchia ao Sr. D. João, 8° duque (I José Alves Pereira Ribeiro Cirne.
de Bragança e quarto entre os reis do Portugal daquelle II Boaventura Delfim Pereira.
nom,e, depois de i82 annos tornou a ser ainda mais ce- « Braz Carneiro Nogueira da Costa Gama.
lebre em os annaes do Brasil, por se haver nelle s~grado, (I Luiz Diogo Pinto de Mello Sampaio.
coroado e collocado no aureo tbrono deste vastissimo Im- (( Antonio Correa Pinto de Faria.
perio o augustissimo Sr. D. Pedro, seu quinto neto, que (( João Pedro de Carvalho de Moraes.
fôra acclamado i o Imperador constitucional e perpetuo (j Antonio de Menezes de Vasconcellos Drummond.
defensor deIle em 12 do passado mez de Outubro.
. «Dispensa-nos de entrdrmos na miuda narr~ção do . Nomes dos sete moços fidalgos de que se fa% mençl1o.
que se fez em uma festa tão digna da maior pompa e ostentação o ceremonial que se publicou, e fOI organisado «. Manoel Jacintho Na varro de Sampaio e Mello.
por uma commissão nomeada por S. M. Imperial, com- lt José Fo.rtllnato de Brito.
posta do IlIm. e Exm. Sr. José Bonifacio de Andrada e (( Leonardo Pinheiro da Cunha Vasconcellos.
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José Ignacio da Cunha.
Luiz José de CarvalhO e Mello.
Antonio Maria Pereira da Cunha.
Braz Carneiro Nogueira. .

sição parallela, ficando o polo do sul correspondendo ao
zenilh, donde sahia em remate uma cruz da ordem de
.Christo, com a cruz central aberta.
(I Abaixo
de cada um dos Dorões mencionados, quasi
ao meio da am'ola, sobresahia nlll escudo das nOvas armas do Imperio em eleganlissicuo relevo. A riqueza desta
preciosa peça era augmentada de ~1 modo pela delicadeza da mão de obra, !]ue se lhe podel'ia ilJlplicar o materiam supel'abat opus se uma nova riqueza natural não
fizesse tão avultada por outro lado a computaçflo da sua
estima. Consistia esle excessivo augmento de valor nos
riquissimns brilhanles com que era :tdornada, que se
achavão distl'ibuidos na seguinle ordem.
(I Entre
cada um dos escndos menciona-dos se havia
collocado em igual altura uma I'osa de brilhantes, cons·
tando de nove, dos quaes u do centro parecia ter na cinlma tres para quatro linhas de diametro, e os da oircu nferencia alguma cousa mais de duas linhas; sobre cada
uma das refel"idas rosas sahia um ornato de ouro, :Iue
terminava Cl)m outra igual rosa, que ficava levantada entre os imperiaes, cada um dos quaes era guarnecido logo
acima do lugp.l', onde pegava \10 Dorão, com um veio de
brilhantes, que, principiando por um da gl'andeza dos
centraes das rosas, ião progressivamente decrescendo
até ao nono, onde terminava o ol'Oato, o qual tel'ia uma
linha de dia melro na ciollnra, vindu assim a havet· na
dita corôa 21.6 brilhantes, não entrando ne..te numero o
maior de todos, que se "chava svIltario na aureola abaixo
do imperial de di..nte, o qual figur,wa ter na clDtura quatro para 5 linhas de diametro.
« Não podemos observar a espada; ma& certific(,rão·
nos que era no punho e guarda mão Ioda trauxiada de
brilhantes, que a tOJ'Davão de grande valor. O ceptro ile
ouro, como ella, era de 8 palmos de "iLura e de uma
polJegada de diametro, e terminava e1l1 uma es!,ecie de
cimalha sobre q\le se elevava lima cOl'l1ija olJlonga, em
cuja taboa estava collocado um dr'llgão aliado. Il

(( SS. A1M. Imperiaes, conduzidas em grande estado,
sahirão do palacio da Boa-Vista !Jouco depois uas 8 horas. Vinbão adiante, além dos batedores da sua guarda
de honra, um piquete de cavallaria da meslDa; seguia· se
um cocbe de Estado; logo outro, em que vinhão 88. l\Ii\1.
Imperiaes, e após d'esle outro de Estado, assim como de
dous mais, que conduzião os camaristas e vendares. Era
coberta a retaguarda por dous esquadrões da mencionada guarda, que era commandada pelo coronel An tonio
Leite Pereira da Gama Lobo, um dos ex-governadores de
S, Paulo; todos os cocbes erão tirados a seis, á cxceprão
do qUI! seguia Suas Magestades, que o era a Dilo.
'
li Não acabariam o , a nossa larefa se repetissimos os
vivas e aplllausos, que, na maior expl(\são de alTecto e
regosijo se ouvlão por todas as ruas de passagem, que
erilO as mesmas por o)1de S, M, Imperial transitou no dia
12 de Outubro, onde havião Rido collocaclos os arcos
trilJln~haes, e que todas se aehavão guarnecidas de rica
tapeçar}a e armações; para o que, assim como para a illuminarão tinha o senado da camHra, com seus mesteres
e officiaes, sahido em bando no dia 30 de Novembro,
vestido de grande gala nacional com capas 1J1Indadas de'
sede branca, bordada de curo e prata, sendo precedido
de um piquete de cilvallaria e de uma grande banda de
musica, e seguido de uma grande guarda de carallaria
do corp9 de policia.
.
li As
tribunas da igreja estavão Iodas oceu padils p(\r
pessoas a quem Sua Magestade as desliuár!>.
li Tendo
o consu I dOh Estados-Unic\os da America pedido antecipadamente a S. M. Imperial permissão para
assistir a Ião rausla e solemne cerimonia, aO que u me mo
augusto cuhor annuira benignamcnte pela ronsideração
que lhe merece aquelle gove)'no de primeira ordem em o
nosso bemispberio; e não se devendo ter em menor CODtemplação as potencias da Europa que aqui fêm consules, Relaçao dos despachos publicados na côrte pela scc7'eta1"ia
permiLtio S. i\I. Imperial que tambem os de Inglaterra,
de 'Estado dos negocios do Imperio no faustissimo dia
Franroa, Russia, Prussia e age'nle da nação austrial'a, por
1° de Dezembro de 1.822, da .~agração e coroação de
especial honra, podessem as~istil' nos lugares que competem ao corpo c\iplornatico, para o que se expedio na vesS. M. Imperial.
pera 'uma ordem ao inspector da capella imperial para
llJes destinar duas tribunas do lado do Evangelho, onde
cc Camaristas do Imperador:
com elTeito assistirem algulls dos ditos consules ; quauto
( Antonio Telles da Silva.
ao ageute -da nação austríaca consta que por falta de
cc Conde de Palma.
saude não compArecêra.
cc Barão de Sanfo Amaro.
cc Barão de S. Joào Marcos.
" Não nos permiWndo a escassez de tempo eu[rar em
li Barão de ltanbaem.
mais detalhada narração para repetir scenas de prazer,
cc Francisco Maria Gordilho Velloso de Barbuda.
(C João Maria da Gama Freitas Ber~uó.
que se succedêrão umas ás outras sempre com iguaes demo.nstrações do respeito e alTecto, que tributa lorlo o « João José de ;'\ndrade Pinto..
Brasil ao· seu augusto Imperador, e que nl'ste dia mais
« Guarda-roupas:
que nunca se observárão no transito cle Sna Magestade,
( Boaventura Delfim Pereira.
em côrte Pélra a cape lia, e della para o palacio, e no acto
cc Fernando Carneiro Leão.
da- proclamação solemne da sua imperial coroação e encc Joaquim José de Ma~alhàes Coufinho.
cc José Alves PereIra Ribeiro Cirne.
thronisação, para darmos uma idéa aos u.,ssos leitores do
cc José Egydio Gordilho Vellosv de Barbuda.
c( José Caetano de Andrade Pinto.
.
apparalo e grandeza com que ~e celebrou esla augusta
« Ignacio Alvares Pinlo dll Almeida.
eerimonia, não podemus deixar de fazer meução especial
da imperial corôa, sceptro e espada, qne para as SI:' fim se
I( Plldru Dias de Macedo Paes Leme.
fizerão, os quaes pela riqueza, elegancia e pprfpiçf10 com
« Camareira-mó,· da ImperatJiz :
que se acabárão IIO curto espaço de 3li dias merecêrão
( D. Maria Flora Ribeiro de Andrada.
(! "Mar-domo-mór da Imperatriz:
o applauso e admiração de naluraes e estrangeiros, que
no dia anlecec\ente coneol"l'êrão, apenas o souIJérão, em
cc D. Francisco da Costa de Souza Macedo.
prodigioso numero a vêr e exaUlinnr esles cheft's d'obra
cc Estribeiro-mór da lmperatriz :
dA industria nacional na officina do arUnce da casa illl« D. Luiz de Saldanha da Gama.
Perial encarregado da Ul! ral'lura.
I( YeaLlores da Imperatriz:
" Era a corôa de ouro de lUais de 2 ~ quilates, levando - cc n. Ántonio rle .Alencastre.
unicamenle a liga snfi'tciente para lhc dar aqnelle gráQde
cc D. João Carlos de Souza Coutinho.
maior -riltcza e elasticidade, qll(~ o lorna mais ap.ó para
cc José l\briano de A"zeredo Coutinho.
semelhantes peças. Da anreola que havia de cingfr a
cc BorLeil'e-m9r:
imperial fronle, ele perto de tres pollegac\as de largura,
cc VisMnde do Rio-Sêcco.
nasciito OiLu Dorões, e destes outros tantos imppriaes,
« Porteiro da cam..ra e guarda-je,jas:
que eleganiemente lançados se iitO unir em um ponto
cc João Valentim de Faria Souza Lobato.
cOl'respolldênte ao central da ;Iul'eola, ~oIJl'e cujajunctul'a
« Titulo.-Barão da Túfre de Garcia d'Avila, Antonio Joaie elevava UUla csphera armilar'uu mesmo lDeLal em poJoaquim Pires de Carvalho e Albuquerque ..
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Anastacio de Freitas Trancoso.
Bento de Araujo Lopes Villas-Boas.
I( Bernardo José da Gama. (( Grão-cruzes:
« Bispo capellão-mór.
«( Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Machado.
« Bispo de Kerlllan.
« Joaquim Xavier Curado.
« Bispo de Mariana.
« Caetano Maria Lopes Gama.
(I Oignltarios:
II Francisco Pinto Ferraz.
II Cypriano José Barata de Almeida.
« Francisco das Chagas, marechal de campo.
II Fernando Carneiro Leão.
(( Francisco de Paula Souza e Mello.
II Francisco Elesbão Pires de Carvalho e .Albuquerque.
« D. Francisco Mauricio de Souza Coutinho.
« Francisco Gomes Brandão Montezuma.
(( Francisco Xavier Torres.
II Francisco MlJniz Tavares.
« Francisr.o Izidoro Baptista da' Silva.
II João de Oeos Mena Barreto.
(( Francisco Manoel de Paula.
II José Egydio Gordilho Velloso de Barbuda.
II Franc:isco Ornellas Barreto.
(( José Joaquim da Rocha.
l! Fran~isco . de Paula e Vasconcellos, tenente-coronel ele
II José Lino Coutinho.
arlllbal'la.
I( Manoel Antonio Farinha.
« Felix Merme.
II Nicoláo de Campos Vergueiro.
II Gasp;tr Francisco Menna Barreto.
« O. Thomaz Garcia de Zuniga.
« Gomes Freire de Andrade.
II Omciaes:
II Jay,?e Jeremias Joaquim Mendes, tenente de cavaHa.
II Arronso de Albuquerque Maranhão.
na u. 5.
II Antonio Leite Pereira da Gama Lobo.
(I
Je~onym~
Cavalcante de Albuquerque.
« Barão da Laguna.
II Jo~O LUCIano de Souza Guerra l\raujo Godinho.
II Belchior Pinheiro de Oliveira.
« Jo~o FelT~ll'a Bueno, conego de S. Paulo.
« Bento Bal'roso Pereira.
« Joao IgnacIO da Cunha, chanceller da ordem.
II Bispo de S. Paulo.
« João José de Guimarães Silva..
II Caelano Pinlo de Jiranda )Jontenegro.
l! João Evangelista de Faria Lobato.
(( '-;andido Xavier de Almeida e Souza.
« João Carvalho Raposo.
II Egas Muniz Tello de Sampaio.
(( Joaquim José de ~10raes e Abreu.
« Felisberto Caldeira Brant Pontes.
« Joaquim !\ ranha BalTeto de Camap'o
I( Fernando :relles da Silva.
II Joaquim Mariano Gurgel do Amaral ~i17ario de S Jo« Felippe Nery Ferreira.
de EI-Rei.
' o
•
ao
II O. Francisco da Costa de Souza de Macedo.
II Joaguim A!berto da Silveira, major de cavaHaria.
« Francisco Maria Gordilho Velloso de Barbl:lda.
« Jose Joaql1lD1 Cesar de Cerqueira Leme
II Francisco Antonio Pacheco.
(( José da Silva Lisboa.
•
« Francisco de França e Miranda.
li Jos~ de Abreu, marechal oe campo.
« ByppoJito José da Cosia Pereira.
l! Jose Corrêa Par.beco.
II Izidoro de Almada e Castro.
« José de Medeiros Gomes.
I( João Maria da Gama Freitas Berquó.
l! José Theodoro, capilão de cavallaria de linha de M'
« D. João José Duran.
Geraes.
IDas
(( Joaquim José de Almeida.
II
Jos~
Francisco
de
Andrade
de
Almeida
Monjardim
u Joaquim Ignacio de Siqueira Bulcão.
« Jose Manoel de Moraes.
.
I( Joaquim Pires de Carvalho e Albuquerque.
(( José Ray~undo. dos Paços Porbem Barbosa.
II José Antonio da Silva Castro.
(( José Rodrigues Jardim.
a José Garcia Pacheco de Moura Pimentel e Aragão.
u José da Silva Branelão, coronel de cavallaria ele Atinas
II José F,eliciano Fernandes Pinheiro.
Geraes.
l! José Joa'iuim de Lima.
« D. José da Camara Coutinlio.
II José Arouche de Toledo Rendon.
«.Jo é Gabriel de Moraes Mayer.
l! José Mariano de Aleredo Coutinho.
« José Joaquim dos Santos.
« Lucas José Obeso
.
II José Leite Pacheco.
II Manoel Ignacio Cavalcante de Lacerda.
II José Frederico Pascoal Colona.
(( Manoel Marques de Souza.
« 19nacio José de Souza Ferreira.
l! Marcello Joaquim Mendes.
« Luzaro José Gonçalves.
« D. Nicoláo Herrera.
« Luiz Augusto May.
II Cavalleiros:
« Luiz José de Godov Torres.
ti Antero José Ferreira de Brito.
(( Luiz Gonzaga de Càmargo Florim.
l! Antonio Barroso Pereira, capitão de cavallaria mili« Manoel Ferreira de Araujo Guimarães.
ciana n. 5.
« Manoel Carneiro da Fontoura.
II Antonio ele Souza Leme.
I( Manoel de Vasconcellos de Souza Bayanna.
II Antonio Constantino de Oliveira.
(( Padre Malloel Hodrigues, de Barbacena.
II Antonio de Menezes Vasconcellos de Urummond.
II Manoel Joaqnim de Ornellas.
II Antonio José Dias, marechal de camp'o.
« Manoel R.odrigu€.s Gameiro Pessoa, em Paris.
(( Antonio Manoel Corrêa ela eamara, consul em Buenos- « Mauoel PIDtO de Castro.
Ayres.
« ranoel José de Mello,
a Antonio Gonçalves da Cruz, em Philadelphia.
« Mariano Antonio de Amorim Carrão.
li Antonio Navarro de Abreu.
l! Miguel Nunes -Vidigal.
« Antonio ele Almeida Silva Freire da Fonceca.
« Pedro Gomes Nogueira
a Antonio da Silveira Sampaio.
(( Pedro José da Costa Barros.
« Antonio Francisco Monteiro Cameiro.
« Pedro José de Brito..Caminha.
II Alexandre José de Mello, capitão-mór das AlagoasrJ.
« Pedro Dias de Macedo Paes Leme.
(( Rodrigo Antonio Falcão.
li Romualdo José Monteiro de Barros.
('1 Meu pai, de .honrada memoria, prestou relevantissimos « Simão Gome Ferreira Velloso.
serviços a causa da mdopendencia, e por isto foi dos primeiros « Thomu1. Xavier Garcia de Almeida.
condecorados com a ordem do Cruzeiro, em sua institui~,ão.
(( O.vigario de Saubára na provincia da Bahia.
.
(O au€Ol'.)
(( VICente da Gosta Taques Góes e Aranha...
Ordem imperial do Cruzeiro.
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NO DIA 1. 0 DE DEZEMBRO É 'CREADA A. GUARDA DE HONRA

porta-f?standarte, oit:o cabos 11e esquadra, um trombeta e sessenta soldados.
(( 4. 0 O esquadrão de S. Paulo fará sua reunião na villa de
O Impera d01', desejrmdo destinguiI' os cidadãos T~ubaté por ser ponto central daquel1a comarca, e mais proque vierão de 8. Paulo em SOCCOl'ro do Rio de Janeiro XJma a esta capital; e o de MiJlas-Geraes fará pelas mesmas
por occasião da insubordinação da divisão auxilia- razões o seu ponto de reunião em a villa de S. João de EI-Rei
dora commandada 1)01'
Jorge de Avellez, creou um em
quan~o
os respeclivo~ commandantes assim o exigirem, tendó
t
vista a commodldade dos soldados quatro vezes no anno
corpo de milicia nova que intitulou de - guarda de para se exerCitarem. em cujos exercicios se demoraráõ quatro
honra
de sua impérial pessoa.
dias por cada vez.
'.
Organisado' Ocorl)o da Gual'da de Honra com um (~ 5.0 O corpo se aj@tará tod~s'as vezes que fOI' preciso ao
~
serviço do Estado, ou quandO eu bouver por bem assim o de·
pessoa I de offi ciaes, foi-Ibes marcado tres modelos terminar, além da revista geral e da comparencia indispensade uniformes.
vel de todo o corpo nesta cOrte no gloriosb anniversario da
i o De grande gala: capacete deurado com li m mi.nba acclamação e independeJ?cía do I~perio. AqueHes que
deixarem de comparecer sem justo motivo serão expulsos e
dragão em cima, penacho encal'nado e cli na preta, nunca mais serão admittidos.·
'
cahida sobre as costas, farda branca com golla e ca- cc 6. 0 O esquadrão do Rio de Janeiro, a qualquer indicio de
nhão encarnados, handas lal'g-as
com 3 galões
e ala- se
achar ameaçada a tranquillidade publica. oncorrerá ao
~
~
paço em que eu residir para receber as miohas imperiaes
mares de amo, calça de meia branca, dragonas de ordens.
cachos, botas á russillna e esporas dOl1l'adas.
cc 7.0 O estado-maior do corpo deve ter o seu quartel na
2" F,arda azul, golla e canhão brancos, calça azul, cOrte. Tudo o que- pertence a cadil um dos esquadrões deve escbapéo armado, botins e esporas douradas.
tal' aquartelado na sua respectiva provincia. Ao commandante
do corpo pertence marcar os districtos das companbias e o
30 Fardeta a;ml, gaBa e canhão brancos, . bonet, commrodante ajudante de cada um aos esquadrões residirl no
botins, e esporas douradas.
centt'O das duas companbias quanto fOr possivel.
(( 8. 0 Todos aquelles omciaes que entrarem para a guarda
Qualquer official que assentass~ praça no corpo d~ ~onra ficão desligados dos corpos a que pertencião, e sem
da guarda de honra depois de 4 annos de serviço du:elto a accesso nos mesmos curpos; mas depois de servirem
. h
' d ;- d'
..
. ,quatro annos na .guarda de honn poderáõ requ~rer a sua Tetm a a gra uaç~~ o post~ lillJ:pedlato, ao que tll1ha forma no p~sto 1m medIato áquelles de que sahirão dos seus
no corpo que deIxara.. Disse-me o commendador- corpos, contmnando a servirem na guarda, e tendo direito a
João Pereira de Andrada que foi da guarda de accesso0 nella..
.
h
e b' d'
d' d
C( 9.
O UDlforme da guarda de honracnntlnuará da mesma
~nra, qu O l'lga eIro
essa, com. esp.Jo.s e ser honra coutinuará da Olt;Sma maneirá quc eu bouve por bem
. gl aduado em marecbal. de campo, al1stoli~se como detel'l?inar; !11as attendendo que neste corpo se acbão omciaes
soldado. na guarda de honra e depois dos 4 annos de mlllClas e o~denánças com p~aças ~e soldados. e convindo
de serviço
foi graduado no posto que deseJ·il.va
que gozem pOI I~SO ~tl alguma dlstmcçau, be! por bem que to" ' ,
<. .'.
dos os soldados paisanos d~~e corpo tenbao a gr'aduação de
O pmsano que assentava praça, tambelU depOls de alferes. _e os que naIle entral:ao com patentes de tenente para
4 annos, era condecol'ado com a venera de Cbristo. cima tera.o os dlStl~ctlvos segumtes: os soldados te[jentes tel ão
no canhao um galao de quarto de pollegada, o"s capitães um de
pollegada. os sargentos-móres um de pol1e~ada e meia. os tenentes-coroneis dous galões de pollegada e os coroneis tres gar
Decreto.
Iões de pollegada.
( 10. O comrnanJante da guarda de bonra sera um officia
C( Tendo eu por ~ccasião da revolt~da divisão portugueza
nesta côrte, em JaneIro do anno proxlmo passado, requerido general, e estará immediatamente SUjeito á minba Imperia
soccorro de tropas á leal provincia de S. Paulo, e havendo en- pessoa. Os commandantes dos esquadrões terão a graduação de
.
tão descido voLuntariamente muitos dos principaes cidadãos coronel.
C( 11. Para esta guarda se l'S'coiberáõ os homens mais capada mesma, que, deixando suas casas e familias; se reunirão
zes, afim de ser respeitada e tornar-se digna das funcções a
co~ a maior promptidão e patriotismo em um corpo de cavallana, com o nobre fim de guardarem e defenderem a minba que é destinada. Em coocurrencia serão sempre preferidos os
augusta pessoa, tão sacrilegamente ameaçada por aquelJa des- naturaes do Imperio mais abastados e patriotas, e só o merecienfreada soldadesca; e attendendo eu outrosim aos ardentes e mento dará direito a accesso.
C( 12. Ao primeiro com mandante pertence-ter uma trombeta
puros desejos que desde ent~o até hoje me tem mostrado esses
mór que instrua os trombetas parciaes, e a cargo de cada um
hOlfl~ados pa~\Istas, de quererem continuar em tão b"ônroso
serVIço, pedmdo-me que, achando· se o mesmo corpo muHo dos capitães ficaràõ os trombetas de suas companb1as, que deaugmet do com outros fieis c~dadãos desta e outras provincias veráõ aprendex: os toques da ordenança com o trombeta-mór
do Impe.rio, que se lbe têm reunido coilí igual entbusiasmo, eu se o capitão não tiver outro recurso mais proximo.
(( 13. Os estandartes e armamento serão dados pela fazenda
lhes fana grande mercê se lhes desse uma organisação permanente e te~ular, corno a dos outros corpos do exercito: héi por nacional.
( 14. O commandaote deste corpo não terá faculriade de
bem, ·por todos estes motivos, e para memorisar o amdr e fidelidade á. minha sagrada pessoa de tão briosa porção dos aceitãr os que se apresentarem voluntarios, ainda que tenhão
os
requisitos necessarios. sem m'os propOr primeiramente e
-meus subdltos. e outroslm par.a Ibes dar mais uma demonstrapara isso receber portaria da secretaria de Estado dos negocios
9~0 do apreço. que me merecem os serviços dos cidadãos que
Ja s~ têm .reuDldo em torno de mim, e dos que se houverem de da guerra, a qual será apresentada ao corpo donde sahe o prereunir para o futuro, organisar de todos elles um corpo regu- lendente, para ser registrada e cumprida no caso de e11e ser
.
lar de cav:;lllana, com a de\lominação de-guarda de homa da omcial em algum outro corpo.
C( 15. Os capitães da imperial guarda de honra usarilõ de
minha imperial pessoa-admittindo deste. modo no Imperio do
BraSil uma no~a ,tropa, cuja utilidade tem sido já assás repo- duas dragonas de cacbos ; os tenentes de uma df'agona de canheClda nas pl'lnClpaes monarcbias da Europa onde seme- cbos a. direita, e os alfere~ da mesma dragona á esquerda; eis
lbante~ corpos. têm sido creados. protegidos; e I{on rados por coronels usaráõ na sua dragona direita de uma corOa imperial
por cima das letras I. G. H., bordadas de prata, e o comman"
seu~ augustos Imperantes; e para pOr em elJeito a sua organisaçao regular ordeno q;ue este corpo fique estabelecido regu- dan te de duas, uma em cada dragona com as Dlesm s letras.
'
lado e composto da I1laneira seguinte:
C( 16. Os ofliciaes e os soldados da guarda de bonra não terão
cc 1.0 A imperial guarda de 'honra será por ora composta de patentes, mas decreto de nom·eação.
tres esquadrões: um desta provincia do Rió de Janeiro outro
cc 17. Goz"ráõ de todas as honras, privilegios, isenções e
'da de S. Paulo, outro da de Minas-Geraes, podendo par'a o fu- franquezas concedidas aos afficiaes da la Iinba, além dos que
turo augmentar- se quarto esquadrão, e todos se formaráõ de eu !lOuver por bem conceder-lhes.
duas companbias cada um.
" 18. Todos os oftlciaes da guarda de honra poderáõ entrar
cc 2. 0 O estado-maior do corpo se comporâ do primeiro
co~mandante, de um segundo COlO mandante, um sargento- na sala do docel.
mor, quart~l-mestre, secretario, capellão, cirurgião-mÓI' e um
C( 19. A guarda ele bonra terá precedencia sobre todos os
• troU1b~ta-mor.
corpns c10 exer~it9 quand~ entrar çom elles em rande parada,
cc 3. 0 O estado-maio~ de cada um dos esquadrões se compora e tomará a {1lr~lta da hnha, ficando, porém, entendido que
de uI? commandante e de um ajudante do dito. Terá cada com- nunca irá seriãp quando eu commandar em cbefe.
panhIa um capitão, um tenente, alferes, sargento, forriel,
« 20. A guarda de honra não fará contil1enCla senão ã mij
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nha imperial pess?a, á Imperatriz ~in?ã muito amada e prezada esposa, e á minha augusta faml!la llnperiaJ.
« 21. Cada um dos esquadrões da guarda de honra terá um
estandarte da mesma cÓr e fórma prescripta no decrelo de 18
de Setembr:> proximo passado, com a dilferença de ser de damasco de seda, orlado de franja de ouro, e de ter bordadas
pel~ parte debaixo das armas imperiaes as letras L G. H. (impenal guarda de honra), e peJa parte debaixo das letras o'Dome
da provincia' com a inicial.a .que pertencer o esquadrão hem
como o numero, da.maneira seguinte:-S. P., 10-R. J.: 20M. G., 30 - e assim para o futuro com os que se Jorem reunindo.
.
(( 22. Firoalmente. ning.uem 'será admi LUdo a servir na guarda
de honra sem prestar Juramento de fidelidade e inteira obediencia ao seu 1m perador.
.
( O~ meus ministros e secretar ios de Estado e as autondades ;l. que~ competir ~ conhecicimento deste m~u imperial decrelo, aSSim o tenhao entendido e fação executar com os
despachos nec.essarios. Palacio do Rio de Janeiro em o 10 de
Dezé.mbro de 1822, 10. da jndepend.encia e do Imperio (Com a
rubnca de S. M.. Impenal).-JOãO Vieira de Carvalho. ))

CONTINUAÇÃO DOS GABINETES MINISTERIAES
Querendo esct'evel' a historia moderna do Brasil
p~la dos min~s.te~ios, os organi:ei conforme os ga-

bmetes que dlflglrão 03 negocias publicas começando pelo gabinete de 10 de Março de Hi08 durante o reinado do Sr. D. Joao VI. no Brasil ~lé á
fundação do impeJ'Ío, que começou' pelo gabin'ete de
16 d~ Janell'O de i822, cuja historia principiei na pagina 249 deste volume e continuare:' nos dOl1~ seguintes. Bem que me foi assás difficil o trabalho que
apresento ao meu paiz, com tudo, se não é o mais
completo! é o unico que temos 11 este respeito.
Os gabllletes de que tenho de fazei' a historia são
<is que se seguem :
i O Ga1Jinete, vide pagina 249.
f

2°

Gabi7!e~e

de 17 dé Julho de 1823.
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mente promeLtido UlD projecto de constituição etc.,
se faz indispensavel clue eu convoqué homens probos
e amantes da dignidade imperial e da liberdade dos
povos: Hei por bem crear um conselho de Estado
que será composto de 10 membros: os 6 ministros
são conselheiros de Est;tào nttos pela lei de 20 de
Outubro proximo passado; o desembargador Antonio Luiz Pereira da Cunha e os ronselhmros da
faz.enda, barão de Sant,) A'1lnro, José Joaqu i!TI CarneIro de Campos e Manoel Jacintho NOJrueira da
Gama(*). »
o
3° Gabinete de iO de Novembro de 1.823.

Imperio .. - Francisco Villela Barhosa (depois
tna:quez de Paranaguá)l nomeado ministro do Impeno e de estrangeiros em '!Ode Tovembrodr: 1823,
servia até 14 do meSlDO me!" sendo substitnido, na
do imperio, por Pedro de Araujo Lima, depois marquez ue Olinda.
.
Fazenda. - Sebastião Luiz Tinoco da Silva, nomeado ministro, da fazenda em iO (le~overnbro de
1823, sel'vio até 13 do mestl,lo mez, sendo ubstituido por Mariano José Pereira da Fonüeca.
Justiça. - Clemente Feneira FI'ança (depois
mal'quez de Nazareth), nomeado ministro da justiça
em 10 de Novembro de i823, ervio até 21 do mesmo
mrz, sendo substitui do por Sebastião Luiz Tinoco da
Silva.
- Guerra. - José de Olireira Barhm:a (depois visconde do Rio Comprido), nomrado ministro da
guerra em 10 de ovembl'O de 1823; servia até 14
do mesmo mez.
.
, Fazenda. - Mariano José Pereira da Fonceca
(depois marquez de Maricá), nomeado ministro da
fazenda em 13 de Novembro de i823, servia até 21
de Novembro de 1825.
Marinha. - Llliz ,la Cunha Moreira (depois visconde de Cabo Frio). nomeado ministro da. marinha servia até i5 de Tovembro de i823.

Imperio. -José Joaquim Carneü'o de Campos, depois marquez de Caravellas, nomeado ministro do imperio a 17 de Julho de 1823, H,ccomulati vamente com
a pasta de estrangeiros; servio até 10 de Novembro
Observol}Üe'.
do lUesmo anno na do impel'io, sendo nella substitituido por FI'ancisco Villela Barbosa, e na de esLt'angeit'os üté 14 de Novembt'o do dito mez. sendo subsPela orga}lÍ.:'ação do conselho de Estado, ven::.0sque
tituido por Luiz José de Carvalho e MeDo.
os que ficarao no conselho de Estado forao :
Faz.enda. - Manoel Jacintho Nogueira ~a. Gama, I i O Marquez de Queluz (João Sevet'iano fadiel da
(depOIS marquez de Baependy) nome:,do minIstro da
Costa), Impel'io.
fazenda a 17 (le Julh~ d~ 1823, serVlO ~~é 10 d.e~N~- 20 Visconde da Cachoeira (Luiz José de Carvalho
e Mello), estrangeiros.
vembro, ~endo substümdo por Sebastlao LUl'. Tinoco d.a SIlva.
._
"
.
.
3° Marquez de Nazareth (Clemente Ferreira França).
Justlça ..----:- Sebllstla? L~lJZ' Tmoco da SIlva, nojustiça.
.
meado ml~lstro da JustIça, em 28 de Outubro de 40 l\Jarquez de :'\Iaricá (Mariano José Pereira da.
1822,. s.ervlO até i3 de Noven~hro de i823, sendo
Fonceca), fazenda,
substl~U1do por C~emente Fenell'a .França.
. 50 Marquez de Sabat'á (João Gome da Silveira
.l\farmha. -: LUlZ da Cunha MareHa. nomeada.
Mendonça), guerra.
_
mstr~, da mannha, em 28 de Outubro de 1~22.. servlO 6° Mat'quez de Paranaguá (Francisco Villela Baraté lo·de Novembro de 1823, sendo substltuldo por
bosa) marinha.
Peqro José drl Costa Barros.
'
Guerra. - Joàá Vieira de C·H'va.lho nomeado miTodos estes não erão ministros da data do necreto :
nistro, dfl guerra, em 28 de Out.ubrd tIe i822, ser- o 3° 4° c 6" já erão ; o 2° 8t'a ~e ~4 QO mesmo mez;
vio até 10 de Novembro de '1823 sendo substituido e o JO e 5° forão nomeados mllllstl'OS, aquelle a i7
por José de Oliveira Bar~osa, '
e e te a 19 do dito mez de Novembro.

m:-

CREA-SE

o l ovo

CONSELHO J;lE ESTADO

Decreto de 13 de Novembro de 1823.
« Havendo um decreto de i2 do corrente dissolvido
a assembléa geral constituinte legislativa, e igual-

(') O Sr. João l\Iaooell'ereirâ da Silva, na sua Histo1"Ía da
fundação do Impel'io, affirma que ness tempo não havia
conselbo de Estado, p:>r ignorar certamfmLe a existencia dos
decretos de 22 de Abril de 1 ~l e o do.: 13 ele Novembro de
1823, que acima transcrevo.
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4° Gabin~te de 111 de Novembro de 1823.

Imperio. - Pedro de ~r~ujoLima (dêP?is marquez
de Olinda) nomeado mmlstro do IlllperlO em 14 de
Novembro rle 1823; servia até 17 do mesmo mez
sendo substitudo por João Severiano Maciel da
Costa.
Estrangeiros. - Luiz José de CllrvalllO e Mello,
(depois visconde da Cachoeira), nomeado minis!I'o de
estrangeü'os em 14 de Novembro de .18~3, serVIa até
4 de Outubro de 18~5, sendo substltUldo por Francisco Villela Bal'bosa, interinamente. _
Guerra, interinamente. - Francisco ViHela Ba~
. bosa, (depois marquez de Paranaguá), nomeado ministro interino da guerra em 14 de Novembro de
1823 servia até 19 do mesmo mez.
Justiça. - Clemente Ferreira ~~ança, (dep~is.
marquez de Nazal'etb), nomead-o milllstro da JustIça
em 10 de Novembro. de 1823, servia até 21 do
mesmo mez.
Fazenda. - Mariano José Pereil'a da Fonceca, nomeado ministro da fazenda, servia at.é 2t de Novembro ~e 1825.
,
Marinha. -.Pedro José da Co~ta Banas, nomeado
mi.nistro da marinha em 15 de Novembro de 1823,
servia até 17 do mesmo mez, sendo sllbstitUldo por
Francisco VilIela Barboza.
5° Gabinete de 17 de Novembro de 1823.

Imperio.-João Severiano Marjel da Costa, (depois
marqucz de Queiluz) nóm~ado mini5tro do Imperio,
servia até 14 do Outubro de 1824.
Marinha. - Francisco Villela Barbosa, depois
marquez de Paranaguá), nomeado ministro da manha servia até 16 de Janei ro de 1827, l:iendu substituído pelo marquez de Macrió.
A 19 de Novembro do mesmo anno:
Guerra. .:- João Gomes du Silveira Mendonça,
(depois marquez de Sabará), nomeado ministro
a 19 de Novembro, servia até 26 de Julho de 1824.
Justiça. - S~bastião Luiz Tinoco da Silva, nomeado ministro a 21 do mesmo mez de Novembro,
servia até 24 de Janeü'o de 1826.
Continuárão a servir:
b Estrangeiros. - Luiz J~sé de Ca~valbo e Mello,
(depois visconde da Cachoeu'a), serVIO até 4: de Outubro de 1825
Fazenda. - Mariano José Pereira da Fonceca,
depois mal'quez de Maricá, nomeado ministro da
fazenda, servió'até 21 de Novembro de t825.
A 26 de Julho de i824:
Guerra. -Francisco Villela Barbosa (depois mal'quez de Paranaguá), servia de 3 de Agosto de 1824
a 3 de Agosto de 1825.
João Vieira rI,e Carvalho (depois marqnez de Lages), servia até 2'1 de Novembro de i827 .

•

6° GlJ,binete de llt de OU,I,ubI'O de 18211.

Imperio. - Estevão Ribeiro de Rezende; (depois
marquez de Valença), servia até 9 de Novembro de
i825, sendo substituido pelo visconde de Barbacena.
Fazenda. - Mariano José Pereira da Fonceca,
(depois marquez de Maricá), servia até 2! de Novembru de 1825, sendo substituido pelo visconde
de Burbacena.
Estrangeir?s. - Luiz José de Carv.alho e Mello,

(depois visconde da Cachoeira), servia até 4: de Ou·
tubro de i825, sendo substituido pelo visconde de
Paranaguá.
Justiça. - Sebastião Luiz Tinoco da Silva, servia
Até 2i de Jeneiro lie i826, sendo substituido pelo
visconde de Caravellas.
Marinha. - Francisco Villela Barhosa (depois
marquez de Paranaguá), servia até 16 de Junho de
1827, sendo substitui do pelo marquez de Maceió.
Guerra. -João Vieira de Carvalho, (depois marquez de ~ages), servio até 21 de Navembro de 1827,
sendo substituido pelo general Bento Barroso Pereira .
A 4 de,Outubro de 1825:
EstrangeiJ'os. - Francisco Villela Barbosa (depois
marquez de Paranaguá), servia até 21 de Novembro
de 1.825, sendo substituirlo pelo visconde de Santo
Arriara, José Egydio de Almeida.
7· Gabinete de 9 de Novembro de 182õ.

Imperio. -Felisberto Caldeira Brant (marqnez
de Barbacena), servio até 21 de Novembro de 1825,
sendo substitui do por José Feliciano Fernande!';
Pinheiro.
Fazenda. - Mariano José Pereira da Fonceca,
marquez de Maricá, servia até 21 de Novembro de
1825, sendosubstituido pelo visconde de Bal'bacena.
Estrangeil'os.-Francisco Villela Barboaa, marquez
de Paranaguá, servia até 21 de Novembro de !825,
sendo snbstituido pelo .visconde de Santo \maro.
Justiça. - Sebastião Luiz Tinoco da Silva, servia
até 2! rle Janeiro de 1826, sendo substitnído pelo
visconde de Caravellas.
Marinha.-Francisco Villela Barbosa, marquez de
Paranaguáj servia até 16 de Janeiro de i827, sendo
sub~tituido pelo marquez de Maceió.
Guerra.-J.oão Vieirade Carvalho, depois marquez
de Lages, servia até 21 de Novembro rle !827, sende
substitudo pelo general Bento Barroso Pereira.
A 2! de Novembro de 1825:
Estrangeiros. - Visconde de Santo Amaro, José
Egydio de Almeida, servia até i8 de Janeiro de
1826, sendo substitui do plllo visconde de Inhambupe.
S" Gabinete de 21 de Novembro de 1.825.
Imperia. -' José Feliciano Fernandes Pinheiro,
depois visconde de S. Leopoldo, servia até 20 de Janei.ro de 1826, sendo substitui.do pelo barão de
L:tges.
Faz-enda. - Felisberto Caldeira Brant, depois
ma.rquez de Barbacena servia até 20 de Janeiro de
i826, sendo substituido pelo visconde de Baependy,
Estl'Ungciros. - José Egydio de Almeida, visconde de Santo Amaro, servio até 18 de..Janeiro.de
1826, sendo substituído pelo visconde de Inhambupe.
.
' L'
T'
d S'l
.
JustIça.
- Seb
lIstIão
UlZ moco' a i va, lIeJ:VIO
até 2! de Janeiro de !826, sendo substituido pelo
visconde de Caravellas. •
Marinha. - Francisco Villela Barbosa, marquez
de Paranaguá. servia até i6 de Janeiro de i827,
seúdo substituido pelo marquez de Maceió.
Guerra.-João Vieira de Carvalho, conde de Lage ,
servia até 21 de Novelllbro de !827, sendo substituido pelo general Bento Barroso Pere' a.
A i8 de Janeiro de i826:
Estrangeiros.-Antonio Luiz Pereira da Cunb.a,
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depois marquez de Inbambupe, nomeado em 18 de
Janeiro de 1:;26, servia até 16 de Janeiro de 1827,
sendo substituidu pelo marquez de Queluz.
A 21 de Janeiro de 1826:
'Justiça. _. Jo,é Joaquim Cllrneil'o de Campos,
visconde 'de Caravcllas, nomeado a 21 de Jnnho de
1826 sel'vio até 16 de Jaueiro de 1827 sendo substituido pelo marquez de Nazareth.
'
9° Gahinete de 20 de Janeiro de 1826.
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Souza Coutinho, servia até 20 de ovemhr~ de
1827, senua subsLituido por Diogo Jorge de Bt'ltO.
A 11 de Março de 1827:
Justiça interino. - Yisc~nde de~. Leopoldo, Jo~é
Feliciano Fernandes Pmhelro, servLO até 18 ele. MaIO
'endo substituido pelo contle de Valença, uomeado
a 16 de Março de '1827.
'. .
Justiça, -Conde de Valença, Estevàll Ribelro de
'Rezende servia até 20 de Novembro, sendo substítnido por Lucio ~oal't):; T(·lxeira de Gouveia.

H. Gabinete de 20 de Novembro de 1827.
Imperio, interino. - João Vieira de Carvalbo,
depois marq.ue z Je Lages, SflTVio alô 23 de Janeiru,
Impc"io.-Pt!dro de Araujo Lima, depois marquez
de Olinda serl'io até 15 de Junho de 1828, sendo
sendo suhstituido ]?elo viscondll de Caravellas.
Fazenda. -Antonio Lui7. Pel'eira da Cunba, depois substituirl'o por José Clemente Pel:eira.
.
lf.arquez de Inbambupe. sel'vio até 21 dO'mesmo
Fezenda. _ Miguel C,umon do P!n e AlmeIda, demez e anno, sendo substitll.ido pelo visconde de pois marqlll'Z de Abrantes, servlO até 15 de JuBaependy.
nho de 1828, sendo substituido POI' José Clemente
Estrangeirus. - Antonio Luiz Pereira da Cunha, Pereira, il1terinalllentl~.
marrIlltlz de Inhambupe, servia até 16 de Janl'il't) de
Estl'ilnO'eil'os. _ JoàlJ Carlos i\ugusto de Oen1827, sendo substituído pelo marquez de Quel~z. hansen, ~al'qllez det\.l·ac<Jty, sel'vio até 13 da Abril
Justiça. - José Joaquim Cumeiro de Campr)s, VIS- de 1829, sendo substi tnldo por Jo.;é Clemente
conde de Cnl'avellas, sel'vio até 16 de Janeiro de 1827, Pereinl, intel'inamcnte.
Mnrinha. _ Diogo Jorge d~ Brito, ervio até 30
sendo substituido l'elo llJaI'quez de. azal'eth.
M,u'inha. -Marquez de Paranagud, servio até 16 de 11aio de 1828, sendo substituido palo marquez
de Janeit'o de 1827, sendo substituido pelo mal'quez de, r\racaty, l/uc servia até 6 de Junho segui nte.
de Macei6.
Justiça. _ Vago.
Guel'l'a. - Júão Vieil'a de Carvalho, conde de
\r
1
d
.1
Guerl'!l. ago.
Lage~, s~rvio nté ~1 ~.e Novemul:o., e, 18:!.7.'. ,senuu I Justiça. _ Lucia Soal'es Teixeira de G:0pvêa, nosubstltUldo pelo g~nel aI Bento Bal! aso PIlI ella.
meado em 21 de Noven l!.J 1'0 ele 1'827; scnlO até 18 de
Junho d.e 1828, sendo snbstituiclo ].Jodosé Clemente
10. Gabinete de 21 de Janei1'o de 1826.
Pereira, interinamente.
Guerra. - Bento Barroso Pereira, sel'vio até -15 de
Impel'io. - José Joaquim- Carneiro de Campos, Junho de 18~8, seado suhstituido pelo brigadeiro
depois mi~rquez de Carn.vellas,. se.rvio até 20 de o- Francisco Cordeiro da Silva Torres, depois visconde
vembl'O de 1827, sendo substItuldo por Pedro de de Jel'omirim, nomeado na mesma data.
Araujo Lima., depois mal'quez de Olinda.
Fazenda. - ManoeI Jncintho Nogueira da Gama,
12. Gabinete i/e j5 dI' Junho de 1823.
depoi marquez de Baependy, servia até 16 de Janeiro de 1827, endo substituido pelo marquez de
Imperio. -José Clemenlll Pereira, servia até 4
Qualuz, interinamente,
de Dezembro de 1829, seudu substituido pelo marJustiça. - José Joaquim Carneiro de Campos, vis- quez de Caeavellas.
.
conde de Cal'avellas, servia até 16 deJaneiro de 18:::!7,
Guerra. - Francisco Cordeiro da Silva Torl'es,
sendo substituido pelo mal'quez de Nazareth.
servia até 21 de Julho, sendo sühstituido por
Estrangeiros.-Marquez de Inhambupe, sel'vio até Joaquim de Oliveira AI vares.
16 de Janeiro de 1527, sendo substituiuu pelo mal'Fazenda, interino. - José Clelllentn Prreira., noquez ele Queluz.
_.
meado mini tro iuterillo a 16 de Junho, sel'vio até
Mal'inha. - Mal'quaz de Paranagua, Se1'VlO até 16 i8 do mesmo. sendo substituído por José Bernllrdino
de Janeiro de 1827, sendo substituidu pelo mal'quez Baptista PereiJ'H.
.
de Macei6.
Mal iuha. - Miguel de. ouza M(~lJo e AI'vIm., s.erGuel'l'a. - João Vieil'll de Carvalho, conele de vio até 4 de Opzembro l1e 1829, senrlo ub tltUldo
Lages, servia até 21 de l~ovembl'O de 1827, .sendo pelo marqnez de Pal'auagná.
substituido p:;'lo genel'al Bento Burros0 PereIra.
A 18 do lUes no:
.
A 15 ue JanelIo Je 1827 :
Fllzenda. - .lo é Bernardino 'Bapt.istn Prreira,
J Llstiçl,l.. - Marqupz de Nazareth, Clelllente Fer- serviu até 25, de Setembro do mesmo anuo, sendo
reira FI'ança, falleceu:.l 1 t de Março de 1827, sendo substituidu por Miguel. Calmon do Piu e Almeida.
substituido pelo visconde de S. Leupoldo. intel'inaJustiça. -José Clemeute Pdreira, nomeado liO dia
Inente, nomeado u 15 Uê Janeiru de '1827.,
18 do mesmo lOez servia até' 25 de Setembro seA 16 do mesmo:
guiule, .sendo substitlJido por José Bernardino BllpFazenda, interino. - i\Iarqucz de Queluz, J010 tisla rereira.
Sevel'iano Maciel da Co ta, n81D ado 'l 16 de Ma.rço
A 24 do mesmo:
de 1827, sel'vio até novembro de 1827, sendo subsGuelTa. -Joaquim de Oliveil'a Alves, nomeado
tituido por Miguel Calmo!! do ~in P. AImeirla.
a ·18 do mesmo lllez servia até 5. de Agosto de J829,
E tl'angeiJ'os. - Mal'quez de "Juelnz, servia até senuo "u1.Jstituido pai' José Clemente Pereira, interi20 de ovemliro de 1827, sendo suhstituido pelo namente.
mal'quez ue Aracaty, gc:nela, Joào Carlos Oen- . A. 25 ne ~e embro de 1828:
hausen.
EJ.lênda. - Miguel C,th11OG 110 Pio .1.' Ahneida,
, Mal'inha. - Marquez de '\lllceió, n. Fmuciscn de \lIHl1eado a 25 de Setlllnbl'ü de 1828, servia até.4
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,
de Dezembro de i829, sendo sub3tituido pelo marquez de Barbacena.
Justiça. -José Bernardino Baptista Pel'eira, servia até 22 de Novembro seguinte, sendo substituido
por Lucio Soares Teixeira de Gouvêa.
A 22 de Novembro de 1828:
Justiça. - Lucio Soares Teixeira de Gouveia,
servio até 4 de Dezembro de 1829, sendo substituido pelo visconde de Alcantal'a.
A 13 de Abril de 1829:
Estl'angeiros, interino. -José Clemente Pereira,
nomeado a 13 de Abril de 1829, servio até 4 de Dezembro do mesmo anno, sendo s ubstituido por Miguel Calmon do Pin e Almeida.
A 5 ue Agosto de 1827:
Guerra interino. - José Clemente Pereira, servio
até 4 de Dezembro de 1829, sendo subslitulio pelo
conde do Rio Pardo.
'
13. ' Gabinete de 4 de DezembJ'{) de 1829.

lmperio. - Marquez de Caravellas, José Joaquim
Carneiro de Campos, servia até 12 de Agosto de
1830, sendo substituido pelo visconde de Alcantam.
Fazenda. - Marquez de Barbucena" Felisberto
Caldeira Brant, servia até 2 de Outubl'O de 1830,
sendo substituido por José Autonio Lisboa.
Estrangeiros. - Miguel Calmon do Pin e Almeida,
depois marquez de Abrantes, set'vio até 29 de Setembl'o de 1830, sendo subcititiuido pelo marquez
de Paranaguá, interinamente,
Justiça. - Visconde de Alcantara, João Ignacio
da Cunha, servia até 19 de Março de 1831, sendo
substituido pOl' Manoel José de Souza França.
Marinha. - Marquez de Paranaguá, Francisco
Villela Barbosa, servia até 19 de Março de 183i,
sendo substituido por José Manoel de Almeida.
Guerra. - Conde do Rio Paruo,.Tho:naz José Pereira Valente, servia até 19 de Marqo de -183-1, sendo
substituído pelo brigadeiro José Manoel de Moraes.
14. Gabinete d 12 de Agosto de 1830.

, Imperio. - Visconde de Alcantara, João Ignacia
da Cunba, servio até 4 de Outubro de 1830, sendo
substituido por José Antonio da Silva Maia.
A 30 de Setembro de 1830:
Estrangeiros. - Marquez de Paranaguá, Francisco
Villela Barbosa, nameado a 29 de Setembro de·1830.
servio até 9 de Outubro, sendo substitnido por Francisco Carueiro de Campos.
A 2 de Outubro de 18;~0:
Fazenda. -José Antonio Lisboa, nomeado a 2 de
Outubro de i830, servio até 3 de Novembro se~uin1e, sendo substituido por Antonio Francisco de
Paula Holanda Cavalcante de Albuquerque.
15. Gabinete de li de Outubro de i830.
lmperio. -José Antonio da Silva Maia, servio
até 18 de Março de 1831, sendo substituido pelo
visconde de Goyanna.
Estrangeiros. -- Francisco Carneiro de Campos,
servia até 6 de Abril de 1831, sendo- substitllido
pelo marquez de Aracaty.
A 3 de Novembro:
Fazenda. - Antonio Francisco de Paula Hollanda
Cavalcante e Albuquerque, depois visconde de Albuquerque, servia até 7 de Abril de 183i, sendo
substituido pelo brigadeiro José Ignacio Borges..

A 24 de Dezembro de 1830 :
Imperio. - Visconde de lcantara, João Ignacio
da Cunha, nomeado' interino na al1sencia do elfecti vo, a 24 de Dezembro dito, servia até 18 de M,ll'ço
de 1831, sendo substituido pelo visconde de
Goyanna.
16. Gabinete de 1.8 de Março de 1831.

Imperio. - Visconde de Goyanna, Bemardo José
da Gama, servio até 5 de Abril de 1831, sendo
substitui do pelo marquez de Jnbambupe.
A 19 de Março de 1831:
Justiça. - ManoeI José de Souza França, servia
até 6 de Abril, sendo substituido pelo visconde de
Alcanta.ra.
Marinha. - José Manoel de Almeida, servia até
5 ele Abril, sendo substituido pelo marquez de Paranaguá.
Guerra. - José Manoel de Moraes, servia até 5 de
Abril, sendo substituido pelo conde de Lages.
17. Gabinete de 5 de Abril de 1831.

Imperio. - Marquez de Inbambupe, Antonio Luiz
Pereira da Cunba, servia só até 6 do mesmo mez,
sendo ?ubstituido pelo visconde de Goyanna.
Manuha. - Marquez de yal'anaguá, Francisco
Villela Barbosa, servia até 6 do mesmo mez, sendo
substituido por José Manoel de Almeida.
Guerra. - Conde de Lages, João Vieira de Carvalho, servia até 7 do mesmo mez sendo substituido
pelo general José l\fanoel de Moraes.
Justiça. -Manoel José de Souza. França, servio
até 6 do mesmo mez, sendo substituido pelo visconde de Alcuntara.
18. Gabinete de 6 de Âbril de 1.031..

Imperio. - Visconde de Goyanna, Bernardo José
da Gama, servio até 26 do mesmo, sendo substituido
por Manoel José de Souza França.
Estrangeiros. - Marquez de Aracaty, João Carlos
Augusto de Oenhausen, servio aM 7, sendo substituido por Francisco Carneiro de"Campos.
Justiça. - Visconde de Alcantara, João 19nacio
da Cunha, servio até 7, do mesmo mez, sendo substituido por Manoel José de Souza França.
Marinba. - José Manoel de Almeida, servio até
28 lie Outubro de 1832, sendo substituido pelo capitão de engenbeiros, Joaquim José Rodrigues
Torres, hoje visconde de Itaborahy.
.
~
SETE DE ABRIL DE 183i (GOLPE DE ESTADO)
Regencia provisoria. _ Organ{saçao do 190 gabinete de
7 de Abril de 1.83L
lmperio.-Visconde de Goyana.
Fazenda. - Brigadeiro José Ignacio Borges,
servia até 16 de Julho de 183'1, sendo substituido
por Bernardo Pereira de Vasconcellos.
Estrangeiros. - Francisco Carneiro de Campos,
servia até 3 de Agosto de 1832, sendo substituido
pelo Dr. Pedro de Araujo Lima, depois marquez de
Olinda.
Justiça. - Manoel José de Souza França, servio
até 5 de Julho seguinte, sendo substituido pelo
padre Diogo Antonio Feijó.
Guerra. - Brigadeiro José Manoel de Moraes,
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servio até 16 de Julho de 1831, sendo substituido
pelo 00ronel Manoel da Fonceca Lima ~ Silva.
A 26 de Abril de 1831 ~
Imperio. - Manoel José de Souza Fr~nça, servio
até 16 de Julho de 1831, sendo substituido por José
Lino Coutinho.

por Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho (depois
visconde de Sepetiba).
Fazenda, interino. - Nicoláo Pereira de Campos
Vergueiro, servia até 14 de Dezembro de 1832,
preenchendo a vaga Candido José de Araujo
Vianna, depois visconde de Sapucahy.
Estrangeiros. - Bento da Silva Lisboa, depois
Regellcia permanente.
barão de Cayrú, servia até 21 de Fevereiro de
A 5 de Julbo de 1831 :
1834, sendo substitui do por Aureliano de Souza e
Oliveira Coutinbo, interinamente.
0
Justiça. - Diogo Antonio Feijó, servia até 1
Justiça. _ Honorio Hermeto Carueiro Leão,
de Agosto de ~83z, s~ndo substituido por Manoel depois marqnez de Paraná, servia até 14 de Mllio
da Fonceca. Lima e Sllva.
de 1833, sendo substituido por Candido José de
~ regenCla, ~or decreto ue 16 de Julho de.1~31,. Maujo Vianna interinamente.
aCeltou a demissão, que deu do cargo de m1ll1stro
.'
do Imperio, o conselheiro M;anoel José de Souza
A 14 de Setembro:
.
.
.
França, e nomeou a ,José Lino Coutinho para a pasta
Guerra. - Antero José Ferr~ira de Bnto, dep~ns
do Imperto. e a Diogo Antonio Feijó para a da barão de Tramandat~hr, servlO até 16 de Janeiro
justiça.
.
de 1835, sendo subshtUldo pelo general J,Jão Paulo
dos Santos Barreto.
Marinha. - Antero José Ferreira de Brito, servio
. 20. Gabinete de 16 de Julho de 1831. - Regencia
até 7 de Novembro de 1832, sendo a vaga preen....
permanente.
chida por Joaqui m José Rodrigues Torres.
Imperio. - José Lino Coutinho, servio até 3 de
A 7 de Novembro de 1832 :
Marinha. - Joaquim' José Rodrigues Torres,
Janeiro de 1832, sendo substituido por Diogo Antonio F e i j ó . .
depois visconde de Itaborahy, servio até 30 de Julho
Fazenda. - Bernardo Pereira de Vasconcellos, de 1834, sendo substituido por Antero José Ferservia até 10 de Maio de 1832, sendo substituido reira de Brito, interinamente.
.
por Joaquim José Rodrigues Torres, interinamente.
A 14 de Dezemhro de' 1832 :
Guerra. - Manoel da Fonceca Lima e Silva,
Fazenda. _ Candido José de Araujo Vianna,
depois barão de SUÍ'uhy, servia até 3 de Agosto de depois visconde de Sapucahy, servia até 2 de Junho
1832, sendo substituido por Bento Barroso Pereira. de 1834, sendo substituido por Antonio Pinto ChiA 28 de Outubro de 183f :
h
d G
.
.
. h a. - J oaqUlm
.
J os é Rod rlgues
.
T01'1',
es' c 01'1'0 a ama,
llltermamente.
Mann
.
.
depois visconde de Itaborahy, servio até 3 de Agosto
A 1~ de ~alO ~e 1833 :
.
de 1832, sendo substitudo por Bento Barroso Pe- I ,Justiça, ~ntermo. - Candido !osé de Araujo
1'eira, interinamente.
.
Vianna, servlO até 4 de Junho segulllte.

21. Gabinete geral de 3 àe Agosto de 1832. - Regencia.

23. Gabinete de 23 de Maio de 1833.

·Imperia. - Antonio Francisco de Paula Hollanda
Cavalcante e Albuquerque, depois vis,conde de Albuquerque J servio até. f3. de Sete~bro de 1832, sendo
substitUldo por NlColao Pereira de Campos Vergueiro.
Fazenda. -Antonio Francisco de Paula Hollanda
Cavalcante e Albuquerque, servio até 13 de Setembro
de 1832, sendo snbstituido' por Nicoláo Pereira de
Campos Vergueiro, iuterinamente.
Estrangeiros. -Pedro de Araujo Lima, depois
marquez de Olinda J ~ervio até f3 de S~temb~o seguinte, sendo substltUldo por Bento da Silva Lisboa,
depois barão de Cayrú.
Justiça, interino.-Pedro de Araujo Lima, servio
até 13 de Setembro seguinte, sendo substituido por
Honoria Hermeto Carneiro Leão, depois marquez de
Paraná.
Guel'ra. - Bento Barroso Pereira, servia a~é i4
de Setembro, seguinte, sendo substituido pelo general Antero José Ferreil'a de Brito, depois barão
de Tramandatahy.
Marinha, interino. - Bento BarrosO-Pereira, servia até 14 de Setembro se~uinte, sendo substituido por' Antero José Ferreira de Brito, interinamente.

Imperio. - Aureliano de Souza e,Oliveira Coutinha, depois visconde de SepetibaJ servia até fO de
Outubro do dito anno, sendo substituido por Antonio Pinto Chicharro da Gama.
Fazenda. - Candido José de Araujo- Vianna-,
depois visconde de Sapucahy, servia até 2 de Junho
de 1834, sendo substituido por Antonio Pinto Chicharro da Gama, interinamente.
Estrangeiros. - Bento da Silva Lisboa, depois
barão de Cayrú, servio até 21 de Fevereiro de :1.834,
sendo substituido por Aureliano de Souza e Oliveira
Coutinho, interinamente.
Justiça, interino. - Candido José de Araujo
Vianna, servia até 4: de Junho de 1833, sendo a
vaga preenchida por Aureliano de Souza e Oliveira
Coutinbo.
.
Marinha. - Joaquim José Rodrigues Torres,
depois visconde de Itaboraby, servia até 30 de Julho
de 1834, sendo substituido pOl' Antero José Ferreira de Brito, interinamente.
Guerra. - Antero José Ferreira de Brito, depois
barão de Tramandatahy, servia até 16 de Janeiro
de 1835, sendo substituido por João Paulo dos
Santos Barreto.
A 4 de Junho de 18~3 :
.
? '
Justiça, interlao. - Aureliano de Souza Oliveira
22. Gabmete gerpl de 13 de Setembro de i83•. - Regencta. Coutinh'o, elfectivo a iO de Outubro seguinte, servio
[mperio. - Nicoláo Pereira de Campos Vergueiro, até 16 de Janeiro de f835, sendo substituido por
servia até 23 de Maio de 1833, sendo substituido- Manoel Alves Branco.
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24. Gabinete de iO de Out'ubl'o de 1833. - Regenc'ia.

Guerra. - João Paulo dos SalltOS Barl'eto, servia
até 14 de Março de 1835, sendo substituido por
Joaquim Vieira da Silva e Souza, interinamente.
A 14 de Março de 1835 :
Marinha, interino. - Joaquim Vieira da Silva e
Souza, servia até 17 do mesmo mez, sendo preenchida a vaga pelo capitão de mar e guerra, José
Pereira Pinto.
Guerra, interino. - Joaquim Vieira da Silva e
Souza, servia até 16 do mesmo mez, sendo substituido depois pelo coronel barão de Itapicurú-Mirim,
,José Felix Pereira de Burgos. A 16 de Março dito:
Guerra. - Bal'ão de Itapicurú-MÍl'irn, José Felix
Pereira de Burgos, servia atê 14 de Outubro de
1.835, sendo substituido pelo coronel Manoel da
Foncecll. Lima e Silva, depois barão de Suruhy.
A 17 elo mesmo:
'Marinha. - José Pereira Pinto, servia até 14 de
Outubro de 1835. senno substituido per Manpel da
Fonceca Lima e Silva, intel'inarnente.
t

Imperio. - Antonio Pinto Chichorl'O da Gama,
servia até 16 de Janeiro de 1835, sendo substiLuido por Manoel do Nascimento Castro e Silva.
Justiça. -- Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, 'depois visconde de Sepetiba, servia até 16 de
Janeiro de 1835, sendo substituido por Manoel
Alves Branco.
A 21 de Fevereiro de 1834 :
Estrangeiros, interino. -' Aureliuno de Souza' e
Oliveira Coutinho, servia até 16 de Janeiro de 1835,
sendo substituido por Manoe] Alvés Branco, interinamenle.
A 2 de Junho de 1834 :
Fazenda; interino. - Antonio Pinto Chichorro dn.
Gamll, servia até 7 de Outubro de 1834, sendo ~ubstituido pai' Manoel do Nascimento Castro e Si1ya.
A 30 de Julho de 1834 :
Marinha, interino. - Antero José FCI'[:eil'a" de
Brito, servia até 16 de Janeiro de 1835, sendo substitllido por João Paulo dos Santos Barreto, interinamente.
27. Gabinete de 111 de Outubl'o de 1835.-Acto addicional.
A 7 de Outubro de 1834 :
Fazenda. - Manoel do Nascimento Castro e Silva,
Imperio, iuterino. - Antouio Paulino Limpo de
servia até 16 de Maio de 1837, sendo substituido Abreu, depois visconde de Abaeté, servia até 5 de
por Manoel Alves Br<l,jlco.
.
Fevereiro de 1836, sendo substi tuido pelo senador
José Ignacio BOl'ges.
25. Gabinete de 111 de Jaileil'o'de 1.835. - Re'gencia.
Estrangeiros. - Manoel Alves Branco, depois
viscoilde de Caravellas, sêrvio até 5 de Fevereiro,'
Imperio. - Manoel do Nascimento Castro e Silva, de 1836, sendo substituido pelo senador general José
servia até 20 do lllesmo mez, sendo substituido por Igm~cio Borges, interinamente.
Joaquim Viei.ra da Silva e Souza, depois senador
Justiça. - AlllJonio Paul.ino Limpo de Al;>reu,
pela província do Maranhão.·
depois visconde de Abaeté, servia até 3 de Junho
Estrangeiros, interino. - Manoel Alves Branco, de 1836, sendo substituido por Gustavo Adolpho de
.
depois visconde de Caravellas, passou a servir effec- Aguillar Pantoja.
tivo a 14 de Outubro Cle 1835, at'é 5 de Fevereiro de
Marinha, interino. - Manoel da Fonceca Lima e
1836,. sendo substituido pelo general José Ignacio Silva, depois barão de Suruhy, 8e1'vio até 5 de FeBorges, intel'inllmente.
vereiro de 1836, sendo preenchida a vaga pelo coJustiça. - Manoel Alves Branco, servia até 14 de ronel Salvador José MacieJ.
Guerra. - MaMeI da Fonceca Lima e Silva, serOutubro dê 1835, senélu substituido por Antonio
Paulino Limpo de Abreu.
via até o 1.0 de Novembro de 1836, sendo substituido'
Marinha.. -- João Paulo dos Santos B"arreto, ser" pelo general conde de Lages.
Fazenda. - Mànoel do Nascimento Castro e Silva,
via até 14 de Março de 1835, sendo substituido
por Joaquim Vieira da Silva e Souza, interinament~. servia até 16 de Maio de 1837, sendo substituido
Guerra. - João Paulo dos Santos Barreto, .serVIO por Manoel AI ves Branco,
até 14 df' Março de 1835, sendo substituido por
Os jornaes do dia disserão: « O n0va nünistp.rio
acha-se organisado da forma seguinte:
Joaquim Vieira da Silva e Souza, interinamente.
Fazenda. - Manoel ilo Nasci mento Castro e Silva,
Imperio.._ Pedro de Araujo Lima,
servia até 16 de Maio de 1837, sendo substituido
Estcangciros. _ Marquez de Barbacenll.
por Mllnoel Alves BJ'al1co.
Fazenda. _. José Ignacio Borges.
.
Justiça. - Antonio Paulino Limpo de Abreu.
26. Gâbinete de 20 de Janeiro de 1.835. - Regencia.
Guerra, e inlel1ino da marinha. - Manoe} da'Fon-.
ceca Lima e Siva. »
Imperio. - Joaquim Vieira da Silva e Souza,
No oia 1-5 declaráràO: « Não se tendo realizado a
sarvio até U de Outubro de '1835. sendo substitui'do
orgunisação
do ministério da maneira, que hontem
por Antonio Paulino Limpo de Abreu.
.
Fazend·:l. - Manoel do Nascimento Castro e Silvll, aúnunciámos, paI' motivos que nos não é déj.do proservia até 16. de Maio de 1837, sendo substituido fundar, somos hóje autorisaílos ~ publicar que o ministerio se acha por agora formado tios seguinM
por Manoel Alves Brl;lnco..
. Estrangeiros. - j\J:anoel Alves Branco, servia até sénhol'es:
Justiça e interino do Imperio. - Antonio Paulino
5 de Feveceiro de 1l:l36, sendo substituido pelo senaClor general José Ignacio Borges, interinamente-. Limpo de Abreu.
Fazenda. - Manoel do Nascimento Castro e·Silva.
Justiça. - Manoe] Alves BI'(lnco, servia até 14
Estrangeiros. - Manoel Alves Branco.
de Outubro de 1835, sendo sMslituido por Antonio
GLlel'l'a e intel'ino da mariuha. - ManoeI da FonPaulino Limpo de Abreu.
Marinha. - João Paulo dos Santos; Barreto, ceca Lima -ti Silva. ))
servia até 14 de Março de 1835, sendo substituido
Mas este ministerió. só ficou composto a 5 de Fepai' Joaquim Vieira da Silva.e Souza, interinamente. vereiro de 1836, com a nomeação dô brigadeiro Sal-
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vador J03é Maciel para a pa5ta da marinha e do se.- 30. Gabinete de 29 de Setembro I.(e 1836. - Acto addicional.
nadar José rgnacio "Borges para a do Imperio e interinamente de estrangeiros.
Imperio. - Gustavo Adolpho de Aguillar Pantoja.
I
servia até t· de Novembro de 1836, sendo substi28. Gabinete de 5 de Fevel'eiro de -1836. - A.cto nddicional. tuido por Manoel da Fonceca Lima e Silva.
Fazenda. -1\1aooel do Nascimento Castro e Sil\'a,
Imperio. - José 19nacio Borges, servia até 7 de servia até 16 de Maio de 1837, sendo substituido
Junho de 1836, seudo sub::itituido por Antonio Pau- por Manoel Alves Bl'auco.
\
lino Limpo de Abreu.
Estrangeiros.- Antonio Paulino Limpo de Abreu,
E~trangeiros, interino. - José Ignacio Borges, servia até 1° de Novembro de 1836, sendo substi,serVlO ate 3 de Junho de 1836, sendo substituido tuido por Gustavo Adolpho de Aguillar Pautoja.
por Antonio Paulino Limpo de Abreu.
Justiça. -Gustavo Adolpho de Aguillar Pantoja,
Marinha. - Salvador José Maciel, servia até 16 sel'vio at~ 16 de Maio de 1837, sendo, substituido
de Maio de 1837, sendo substituido pelo chofe de pai' Franclsco Gê Acabyaba de Montezoma .
. . esquadra Tl'istão Pio dos Santos.
Marinba. - Salvadol' José Maciel, servia ~té 16
Fazenda. - Munoel do Nascimento Castro e Silva, de Maio de 1837, sendo substituído por Tristão Pio
servia até 16 de Maio de 1837, senclo substituido dos Santos.
Guerra. - Manoel da Fonceca Lima e Siiva, serpor Manoel Alves Branco.
Justiça. - Antonio Paulino Limpo de Abreu, via até Iode Novembl'O de 1836, sendo substituido
.
servia até 3 de Junho de 1.836, sendo substituido pelo conde de Lages.
Os jornaes disserão: « Em consequencia da grave
por Gustavo Adolphu de Aguillar Pantoja.
Guerra. - Manoel da Fonseca Lima e Silva, ser- molestia de que se acha acommeLtido o Sr. Limpo
via até o 1° de Novem,bro de 1836, sendo' substi- de Abreu, demillio-se S. Ex. do cargo de ministro
do Imperio, que exercia interinamente, e a pasta
tuido pelo general conde de Lages.
passou tambem interinamente para as mãos do
A 3 de Junho de 1836 :
Estr.angeiros. - Antoni(l Paulino Limpo de Abreu, Sr. Pantoja, ministro da justiça. Consta que o Sr.
servia até lo de Novembro de 1836, sendo substi- Limpo de Abreu, obteve uma licença por 5 mezes
tujdo por Gus~avo Aclolpbo de Aguillal' Pantoja, in- para tl'atar de sua saude. ))
Por decreto de 1 de Novembro segninte o Sr.
terinamente.
.
Manoel
da Fonceca :Cima e SilVl, foi nomeado miJustiça. - Gustavo Adolpho de Aguillar Pantoja,
servio até i6 de !\faia de 1837, sendo substituido nistro do Imperio, sendo nomeano o Sr. conde de
por Francisco Gê Acahyaba ãe Montezuma, depois Lages para a pasta da guel'I'a em lugal' do Sr. Manoel
da Fonceca, passando o Sr. PanLoja a drinistro da
viscondo de Jequitinhonha.
justiça ficando encarregado interinamente da de
« Em 3 de Junho o Sr. Limpo de Abreu deixou a estrangeiros.
pasta da justiça e passou a tomar conta da dos negocias estrangeiros, e foi substituido naquella pelo 31. Gabinete de 1° de Novembro de 1836. - Acto
Sr. Pantoja, que acabava de ser reintegrado no seu
addicionat.
,lugar de desembargadol' da rebção de Pernambuco
(Jornal do Commercio). I)
Imperio. - Manoel da Fonceca -Lima e Silva,
depois barão de Suruhy, servia até 18 de Março de
~9. Ga&illete de 7 de Junho de 1.836. - Acto addicional. 1837, sendo substituido por Antonio Paulino Limpo
de Abreu.
Estrangeiros, interino. - Gostava Adolpho de
Imperio, interino. - Antonio Paulino Limpo de
Abreu, depois visconde de Abaeté, servia até 29 Aguillar Pantoja, servia até 20 de Fevereiro de
de Setembro de 1836, sendo substituido por Gus- f837, sendo substituido pOl' Antonio Paulino Limpo
de Abreu.
tavo Adolpho de Aguillar Pantoja.
Guerra. - Conde de Lages, João Vieira de CarFazenda. - Manoel do Nascimento Castro e Silva,
servia até t6 de Maio de 1837, sendo substituido valho, servia até 7 de Abril de 1837, sendQ substituido por Salvadol' José MUlJÍel.
por Manoel Alves Branco.
Fazenda. - Manoel do Nascimento Castro e Silva,
Estrangeiros.- Antonio Paulino Limpo de Abreu,
servia até I' de Novembro de 1836, sendo substi- servia até 16 lle Maio de 1837, sendo substituido
tnido por Gustavo Adolpho de Aguillar Pantoja, in- por Manoel Alves Branco.
Justiça. - Gustavo Adolpho de Aguillar Pantoja,
terinamente.
Justiça. - Gustavo Adolpho de Aguillar Pantoja, servia até 16'de Maio de 1837, sendo substituido
servia até t6 de Maio de '1837, sendo substituido por FranciscÇl Gê Acabyaba de Monteznrna.
M1ll'inba. - Salvador José Maciel, servia até 16
por Francisco Gê de Acahyaba ne Montezuma.
Salvador José Maciel, servia até 16 de Maio de 1837, sendo substituido por Tristão Pio
Marinha.
de Maio de 1837, sendo substituido por 'l'ristão Pio dos Santos.
dos Santos.
A 20 de Fevereiro de '1837 :
Guerra. - Munoel da Fonceca Lima e Silva, serEstrangeiros .-Antonio Paulino Limpo de Abreu,
via até 1° de Novembro de 1836, sendo substitui do depois visconde de Abaeté, servia até 16 de Maio de
pelo conde de Lages.
1837, sendo substituido por Francisco Gê Acahyaba
Tendo a regencia aceitado a demissão que deu o de Montezuma, interinamente.
Os joroaes de 20 de Fevereiro de 1837 disserão:
marechal de campos José 19nacio Borges, do cargo
de ministro e secretario de Estado dos negocias do Consta-nos que'dentl'o em pbucos dias o Sr. Antonio
Imperio, passou o Sr. Limpo de Abl'eu a exercer Paulino Limpo de Abreu tatuará conta da pasta dos
negocias estrangeiros.
.
este cargo intel·ÍoamenLe.

=-
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82. Gabinete de i8 de Março dI! i837. - Acto addicional.
Iroperio interino. - Antonio Paulino Limpo de
Abreu, depois visconde de Abaeté, servio até 16 de
Maio seguinte, sendo substituido paI' Manoel Alves
Branco. interinamente.
Fazenda. - Manoel do ascimento Castl'o e Silva,
servia até 16 de Maio de 1837, sendo substituido por
Manoel Alves Branco.
Estrangeiros.-Antonio Paulino Liinpo de Abreu,
servio até 16 de Maio seguinte, sendosubstituido
por Francisco Gê Acabyaba de Montezuma, interinamente.
•
Justiça. - Gustavo Adolpbo de Aguilar Pantoju.
servio até i6 de Maio seguinte, sendo substituidó
por Francisco Gê Acabyaba de Montezuma.
Marinba. - Salvador José Maciel, servia até 16
de Maio de 1837, sendo substituido por Tristão Pio
dos Santos.
Guerra. - Conde de Lages, João Vieira de Carvalho, servio até 7 de Abril seguinte, sendo substituido por Salvador José Muciel, interinamente.
A 7 de Abril de ·1837 :
Guerra, interino, - Salvador José Maciel, servia
até 16 de Maio seguinte, sendo substituido pelo coronel José Saturnino da CosIa Pereira.
Os jornaes de 20 de Março disserão que, em consequencia da molestia do Sr. ManDeI da Fonceca
Lima e Silva, passava a pasta do Imperio a ser interinamente occupada pelo Sr. Limp9 de Abreu.
33. Gabinete àe- 16 de Maio de 1837 (Geral). - Acto
addicionat.

Imperio, interino. - Manoel Alves BJ'anco, dePOIS, visconde de Caravellas, servia até 18 de Setembro seguinte, tomando a pasta Pedro de Araujo
Lima.
Fazenda. - Manoel Alves Branco, depois visconde de Caravellas, servio até 19 de Setembro seguinte, sendo substituido por Miguel Calmou du
Pin e Almeida.
'
Estrangeiros, interino. - Francisco Gê Acabyaba
de Montezuma, depois visconde de Jequitinbonha,
servia até 19 de Setembro seguinte, sendo substituido po,' Antonio Peregrino Maciel Monteíro.
Justiça.- Francisco Gê Acabyaba de Montezuma,
servio até 19 de Setembro seglJinte, sendo substituído por Bernardo Pereira de Vasconcellos.
Marinha. -Tl"Ístão Pio dos Santos, servio até 19
de Setembro segninte, sendo substitnido por
Joaquim José Rodrigues Torres.
Guerra. - José Saturllino da Costa Pereira, servio eté 19 de Setembl'o seguinte, sendo substituido
por Sebastião do Rego Barros.
A i8 de, Setembro de 1.837 :
Impel'io. - Pedro ue Amujo Lima: no seguinte
dia foi substituido por Bernllardo Pereira de Vasconcellos.
Disserão os jornaes: A mudança de ministerio
verificou-se completamente. Forão nomeados por
decreto de 16 do corrente:
O Sr. Dr. Manoel Alves Branco, ministl'o da fazenda e.encarregado interinamente da pasta do Imperio; o Sr. Montezuma, ll}inistro da justiça e encarregado interinamente dá de estrangeiros, o Sr.
José Saturnino, da da guerra j e ó Sr. Tristão da da
marinha.

Por decreto de 18 de Setembro completon-se o
ministcl'io com o Sr. Pedro de Araujo Lima, na
pasta do Imperio.
IC O Sr. Diogo Antonio Feijó, regente do Imperio
demittio-se hontem (19 de Setemhro de 1.837) do
alto cargo que occupava, e deixQu a capital.
Na sessão da camara dos deputados, acharáõ os
nossos leitores (Jornal do Commercio) O manifesto
que S. Ex. , ao retirar-se dos negocios publicos, dirigio aos brasileiros.
Na lórma da constituição o Sr. Pedro de Araujo
Lima, nomeado por decreto de ante-hontem ministro
e secretario de Estado dos negocias do Imperio,
passou a tomar conta da regencia ir.terina. ))
.
A 22 de Abril de, 1838 foi nomeado effecti vo o regente interino Pedro de Araujo Lima, e dada interinamente a pasta do Imperio ao deputado Bernardo
Pereim de Vascollcellos.
34, Gabinete de 19 de Setembl'o de :1837 (Geral). - Acto
addicionnl.-Regencia.

Imperio. - Bernnrdo Pel'eira de Vasconcellos,
servia até 16 de Abril de 1839, sendo substituido
por Francisco de Paula de Almeida e Albuquerque.
Fazenda. - Miguel Calmon du Pin e Almeida,
depois marquez de Abrantes, servio até 16 de Abril
de 1.839, sendo substituido por Candido Baptista de
Oliveira, interiuamen-te.
Estrangeiros. - Antonio Perigl'ino Maciel Monteiro, depois barão de Itamaracá, servio até 16 de
AlJI'il dI'; 1839, sendo substituido por Candid~ Baptista de Oliveira.
Justiçll. - Bemardo Pereira ele Vasconcellos, sel'vio até 16 de Abril de de 1839, sendo substituido
por Francisco ele Paula de Almeida e Albuquerque.
Marinha. - Joaquim José Rodrigues T~l'l'es,
depois visconde de ltaborahy, servio até 16 de Abril
de 1839, sendo substituido por Jacintbo Roque de
Senna Pel'eira.
.
Guerra. - Sebastião do Rego Barros, servio até
5 de Março de 1839, sendo substltuido pOI' Joaquim
José Rodrigues Torres, intel~inamente.
A 5 de Março de 1839:
Guerra, interino. -Joaquim José Rodrigues Torres, servia até 16 de Abril seguinte, sendo substituido por J,acintbo Roque de Senna Pereira, interinamente.
Disserão os jornaes: ((Farão nomeados por decreto
de hontem ('19), para o cargo de ministros 6 secretarios de Estado, os Srs. :
Bernardo Pereira de VasconcelJos, ministro da
justiça e interinamente do Imperio, Miguel Calmon
du Pin e Almeida, da fazenda, Joaquim José Rodrigues Torres, da marinha, Antonio Perlgrino Maciel Monteiro, de estrangeiros, e Sebastião do Rego
Barros, da guerra.
O Sr. Rodrigues Torres 11cou no dia 5 de Março
de 1.839, encarregado da pasta da guerra, durante
a ausencia do Sr. Rego Barros, que parte para
o sul a 1.5 de Abril de 1839. Os ministros derão a
sua demissão, e o regente trata de formar o novo
ministerio.
'Por decreto de i6'forão nomeados: o Sr. Alrneida e Albuquerque, para justiça e in te~ino .do
Imperio j Candido Baptista, estrangeiros e lUtermo
da fazenda;. Jacintl).o !:toque, da ffiflrin!la e interino
'.

DAS CONSTlTurÇOES
. do expediente da guerra no impedimento do Sr.
Rego Barros.
O Sr. Rego Bal'ros chegou no dia 6 de Maio e assumia e expediente de sua repartição.
O Exm. arcebispo metropolitano recebeu o de·
creta de nomeaçâo para ministro do Imperio;
Su,. Ex. recusou aceital' a pasta (Bahia 25 de Maio
de 1839), Dizem os jornaes do dia:
« Da aceitação de Sua Ex. ~vma. está pendente
a aceitação do Sr. marquez de Paranaguá e de outros que devem compõl' um ministerio effectivo
e homogenio em principias e que nos livrará das incertez,as de 'um provis?rio (interino) sempre funesto
ao palz. Para o ImperlO rOl uma grande calamidade
a rege!ção. de Sua Ex. á esse eminente cargo, mas
para SI qUlz elle reservar-se para crises mais pel'ig.o~as, consery\a~do-se e.P?upando o grande prestlglO que suas' Virtudes Cl VlC<lS e sua alta pOi:iição
social lha bão com justiça grangeado. II

36. Gabinete do 1. 0 de Setembro de 1.839. addicional.
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Imperio. - Manoel Antonio GaIvão, servia at~ 2
de Maio de 1840, sendo substituido por Fl'anCISCO
Ramiro de Assis Coelho.
Fazenda. - Manoel Alves Branco, depois visconde de Cal'avellas, sel'vio até 18 de Maio de 18~0,
sendo substitui do por José Antonio qa Silva Malfl.
Estra'ngeiros. - Caetano Maria Lopes Gama,
depois visconde de Maranguape, sel'vio até ~4 de
Julho de 1840, sendo ~substituido por Anreliano de
Souza de Oliveira COl..:nho.
Justiça. ;- Francisco Ramiro de Ass.is C?el~o,
servia até t8 de Maio -de 1840, sendo substltUldo
por José Antonio da ~ilva Maia, interinamente.,
Marinha. - Jacintho Roqlle de Senna Pe.rel!a,
i:irrvio até 23 de Maio de 1840, sendo subst.ltuHl0
por Joaquim José Rodrigues Torl'es, interinament~.
Guerra. -Conde de Lages, servia até 18 de MalO
35. Gabinete rl.e ia de Abril de 1.839. -Aclo addicional ~f~, se.Qdo substituido por Salvador José
(Geral).
Maciel. Disserão os jOl'naes do dia:
,
« O Sr. Manoel Antonio GaIvão deu demissão do
cargo de mi nistro e secretario de Estado dos negoImperio. - Francisco de Paula Almeida e Albu- cioi:i do Imperio. O Sr Ramiro ministro da justiça
querque, servia até o iode Setembro de 1839, sendo tomou interinamente a pasta.
substituido por Manoel Autonio GaIvão.
Fazenda, interino. - Candido Baptista de Olivei['a, servia até 1 0 de Setembro de '1839, sendo 37. Gabinete' de 2 ele Maio de 18úO. -, Acto addicional.
substituido por Manoel Alves Bl'anco.
Imperio, interino - Francisco Ramiro de Assi
Estrangeirns. - Candido Baptista..... de Ol'iveira,
servia até iode Setembro de 1839, sendo substi- Coelho, servio até u~ de Maío de 1840, sendo substituido por Caetano Maria Lopes Gama.
tuido por ae ano Maria Lopes Gama.
Fazenda. - Manoel Alves Branco, servia até 18
Justiça. - Francisco de Paula Almeida e Albuquerque, servia até 10 de Setemlll'O de 1839, sendo de Maio de 1840, sendo substituido por José An'
substituido "'por Francisco Ramiro de Assis Coelho. tonio da Silva Maia.
Estrangeiros. - Caetano Maria Lopes Gama,
M~rinha. - Jacin.tho Roque de Senna Pereira,
servIO até 22 de MaIO de 1840, sendo sUDsti tuido depois visconde de Maranguape, servia até 24 de
por Joaquim José Rodrigues TOI-res, interinamente. Julho de 1840, sendo subsLituido por Aureliano de
.G uerra, ~nterino. - Jacintho Roque de Senna Pe- Souza e Oliveira Coutinho .
,lustiça. -Francisco Ramiro de Assis Coelho,
relra, serVIa até 16 de Março da 1839, sendo substiservia até 18 de Maio rle 1840, sendo substituido
tuido pelo conde de Lages.
por José Antonio da, Silva Maia, interinamente.
A 16 de Maio de 1839:
Marinha. - Jacintho Roque de Senna Pereira,
Guerra. - Conde de Lages, João Vieira de Carvalho, servia até 18, de Maio de 1840, sendo suósti- servia até 23 de Maio de 1.840, sendo substi~uido
por Joaquim José Rodrigues Torres, interinamente.
tuldo por Salvador José Macie!.
Guerra. - Conde de Lagcs, sel'vio até 18 de Maio
(I Sr. Rego Barros ministro da guerra que havia
de
1Mo, sendo sullstituido paI' Salvador José
chegado do Rio Grande no dia 6 e assumidQ o expediente da repartição, demttlio-se no dia 15 desse Maciel.
Por decreto de 18 de Muio, foi nomeado o secargo.
guinte
ministerio :
.
Diz o Jornal do Commercío :
Lopes Gama, estrangeiros e interino do lmperio,
« Chamamos a attenção dos leitores sobre a
parte do relataria de Sua Ex. que publicamos hoje. Silva Maia, fazenda e intel'ino da justiça, Salvador
No f o de Setembro, farão assignados os dccr:ltos, José Maciel, guerra, e Jacintho Roque, marinha.
c.oncedendo as demissões p~dillas.do S:. Candido BapNo dia 23 os jornaes declarárão: « O ministerio
tista das pastas de estrangeIros e mtermo da fazenda está organisado pela maneira seguinte, devendo os
~o SI:- Francisco Albuq~erque da pasta da justiça ~ decretos (se somos bem informados) spr a~signados
IDtermamente do Imperto, e nomeado os Srs. GaIvão hoje 23 do corrente:
'
para o It?perio; Alves ~l'anco, fazenda; Lopes Galna,
Impel'io e interi.no da marinha. - Joaquim José
estr~ngelros; e RalTIlrO, j nstiça, contilll~ando na Rodrigues Torres.
,
marmha e guerra os mesmos.
Justiça. - Paulino José Soares de Souza.
. A cam~ra dos deputados Il{) dia 3'1- de Agosto haEstrangeiros. - Caetano Maria Lopes Gama.
VIa I'egeltado por uma maioria de dous votos a
Fazenda. - José Antonio da 'Silva Maia.
em~nda 'do sen~do concedendo ao govemo auto~i Guerra.-Salvadol' José Maciel. ))
sa9a? para engajamento de estrangeiros. O projecto
fOl Julgado vantajoso e resolveu-se que se convi- 38. Gabinete de i8 de Jl1(ti~ de 1.8úO. - Aclo addicional.
dasse o senado para a fusão.
Impel'io, intel'ino. - Caetano Ma.ria Lopes Gama,
O Sr: C~n~ido Baptista partia para a Europa em
depois visconde, de MIU'anguape, servia até 22 de
uma lTIlSSaO Importante. II
)1'1
J-P

HfSTÜHlA
Julho de 1840, sendo substituido por Bel'llardo PeOs repl'esentalltes dI! nação, l'eunido, no senado
reir'il de 'nsconcpllos.
resolvêrão alli permanecer até o dia seguinte e~
Fazenda. - José Antonio dn Silva Maia, servia que Sua r. L u 8r. D. Pedro II, devia ser accla~ado
até 24 ne ,Junho de 1"840, sendo supstituido pOl' c vi.r prestar j ur/lmento 110 seio da I'epl'escntação
~1artjm Francisco Hibeil'o de Amll'ada.
naClOl1al.
Justiça, intel'Íno. - José" ntonio da Silva Maia,
Tendo Ú regpnte dito que bavia adiado as co::;ervio até 23 elo mesmo, senlIo preenchida a I'aga maras sómenfe com o fim de preparar toda a sopor Pau1inl) JOSI~ oarps de 80U7.3.
l~nmidade para Sua Magestade ser a.eclalDado no
Guerra. - nlvador José Maciel, servio até 24 de (iJa 2 de Dezambr, perguntou ao lmpel'adO!-:
Julbo de 1840. sendo snbstituído paI' Francisco de «( Vossa M:Igestade quer er acclamado no dia. 2 ou
Paula Cava]cnnte de Albuqurrque.
já?) Sua Mageslade respondeu: «( Quero ja. l)
Estran"'eirns. - Caetano Maria Lopps GUina,
~ntão o senado envion uroq deputação 111} regente
depois "i:conde de l.\1arang v, servia até 24 de
Julho rie HMO, sendo substitu,do paI' Aureliano de perl~ndo o ~eCl'eto da convocação da assembléll. para
o (ha segulUte, a qual d putação voltou ás 2 horas
Souza e Oliveira Coutinho.
fal'inha. - Jacintho Roque de Senna Pereira, da tal' e, com o decreto que adiante transcrever i.
servio até 23 do mesmo mez, sendo substiluido por
,Joaquim José Rodrigues Torres, inter-inamenle.
39. Gabinete li da.. Nore hOl'as» de 22 de Julho de 1840
A 23 de Maio:
ltfaioridade.
.
Justiça. - PauliM José Soares de Souza, deJloi
dsconde do Ul'Ugllay, servia até 24 c .,Ttrlno <le
In;tperio. - Bernardo Pereira eh!
, coocelloi:i.
1840, sendo substiluülo por ~\.r onio Paulino Limpo servlO até 24 do mesmo 11e7., sendo substlluJ 1,)0 r
dp Abreu.
JoafJuim José Rodrigue 'Torres, intel'Ínamente.
Marinha - Joaqlüm .Ia" Rodrig'1l8s Torres,
depois 1'conde ele rtaborahy, servia alé 24 de Julho,
Fa7.endn - José Antonio da Silva Maia, servio
ele 1840, sendo substituido por Antonio FranCISCO até 24 do mesmo mez, endo substittuid ü por Mart.im
de Paula Rollanda Cavalcante lie . lbuque-rque.
Pran isco Ribeiro de Andrada.
Por decreto rie 22 de .Julho de 1.840, foi -nomeado- Estrangeiros. - Caetano Maria Lopes Gama
Bernardo Pereira d~ VascoucelIo::, ministro do rm- depois vjsconde de Maranguape, s rvio até 24 d~'
perio.
mesmo mez, sendo substituido por Aureliano de
Por decreto da mesma óata foi adiada a a seLU- Souza e OIiveira Coutinho.
bléa geral para o dia 20 de ovembro do corrente
Justiça. - Paulino José oaro ue SOUZil, depois
anno. Eis o decreto (questão da mlliol'idade do IU- visconde de Uru~uay, servia até 24 do mesmQ. ~
peradol') :
sendo substituido por Antonio PauJino Limpo de
( O regente, em nome', etc. tomando em conside- Abreu.
raçào a expoôição 'lue pelos ministros e secretarios
Mariuha. - Joaquim José Rodrigue' Torres.
de Estado da!) di.fferentes repartições lhe fOI feita, depois visconde de Itaborahy, servio até 24 do
a cerca do estado de perturbaçiio em que actual- mesmo, sendo substituido pOi' A. F. de Paula Holmente se acha a caIDara dos deputados e atten- landa Cavalcante de lbuquerque,
Guerra. - Salva.dor José Maciel. servio até 24 do
dendo a que 11 questãO da maioridade de Sua Mageslade Imperial que nena se agita, peh' sua gravi- mesmo mel, sendo substituido por Francisco de
dade e pela sua alta po.ição e importancia da au- Paula Cavalcante de Albuqu l'qu .
gusta pessoa á que é relativa, sómente pode e deve
A 22 do llJ .smo:
::;e1' tratada com madura ldlexão e tranquillidade:
ba por bem, usandll da ntlrlbuiçã( que lhe confere
Imperio, interino. - Joaquim José Ror!rigues
o art. 101 ~ 5° do constil ui ão do Imperio, a,ijar a Torres, servio até 24 do mesmo, endo suhstituido
assembléa geral para () dia 20 de Novembro do cor-- por Aatonio Cal'los Ribeiro de Andrada Machado.
rente anno. Bernardo Pereil'a de Vasconcellos, sePaI- decreto de 22 de .Julho, mandou a regencia
nadar do imperia, ministro e spcretario de estado convocaI' a Cli:isembléa gerallegiolativa para o dia 23
dos negocias do impcr-io, o tenha as im entendido e do mesmo. ""is o decreto:
1'a\a executar. Palacio do Rio (le Janeiro 22 de Julho
de '1840, 19 0 da. lndepandenria e do Imperi. Pedl'o
«( Tendo sobrevindo ao decreto. e adiou a :lssernde Araujo Lima - Bernardo Pereira de VasCOl1- bléa geral para o dia 20 de NOvelílbro, cÜ'úumstance1Jos.
cia::; extrt?Ordinarias que ~ornão iudispensavel que
« E~tá conrorme.-Joào Carneiro de Campos. I)
se reuna quanl antes a mesma as embléa geral:
Depois d lido na camara dos Srs. ileputados o ha paI' bem o regente, em nome etc. convoC<l-la
decreto de adiamento da aSEembléa geral, (lirigi- para dia 23 do corrente. - Bernardo Pereira de
rào-se mniL)s deputados ao paço do senado, onde Vascollcellos, ministro, eto., do Imperio, o tenha
se achavão varias membros dessa cnmara, e alli to- assim etnendido e faça executar. Palacio do Hio de
márão as deliberações que coastão da acfa que pu- Janeiro, em 22 Je Julho de 1840, 190 da indcpenhlicál'ào os jornaes de 23, e que transcreverei quando dencia e do Impedo. - Pedro de Araujo Lima.tratar em particuiar da maioririade (le Sua Mages- Bernal'do Pereira de Vallconcellos.
tade t) Imperador.
Ao numeroso concurso que se achava no campo
Na mesma data foi cou()edida. a demissão p.edida
da Honra (de Snnt'Anna ou da Acclamação), e que por Bernardo Pereira de Vasconcellos do car~o de
dava com'antes viva::; á maioridade, viel-ão reunir-se ministro do Imperio, sendo encarr-egado inLerinaos estudaotes da academia militar e depois dilfe- mente da mesma pasta Joaquim José Rodrigues
rentes corpos da guarda nacional.
'forres.

---
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fiO. Gabinete de 24 de Julho de 18liO (Geral).-i' minis- Sl'. Aureli./lno ha de tilmbem ser ouvido para essa
terio da maioridade ou do 2° Imperado!'.
medida, não se póde duvidar de que porlem origi-

nar-se dimculdades para a conculTencia de opiniões
lmperio. - Antonio Carlos Ribeiro de Andrada sobre a escolha dos tl'es candidatos, e que, por conMaêbado e Silva, servio até 23 de Março de 1841, sequenciil, a cl'ise póde ainda pl'olongar-se por nosendo substituido por Caudido José de Araujo vos accidentes. e tel' uma solução mui diversa da
Vianna.
_ que se apl'eSellta.·
.
Fazenda. - ~farlim Francisco Ribeiro de AnCompletal'-se-ba com elfp.ito o gabinete, perslsdl'ada, servio até 23 de Março de 1841. sendo subs- tindo o~ tres membros existentes. e concorrlando na
tituido por Miguel Calmon du Pin e Aimeida.
escolha dos tres que fr(lLão? Haverá. pelo contrario,
Estl'angeiros..~ Aureliano de Souza e Oliveira discordancia inconciliavel na designação dos tre~
Coutinho, depois visconde de Sepetiba, servio até candidatos? Nesta ultima. bypothese, permanece:ra
20 de Janeiro de i843, sendo substifuido por Ho- no ministel'io alguu- 9U alguns dns membros iII norio Hermeto Carneiro Leão, interinamente.
cordantes, ou ol'ganisar-sfl-ha. um gabinete comJustiça. - Antonio Panlino Limpo de Abreu, pleto de novo?
.
depois visconde de Abaeté, servio até 23 dfl Março
Todas estas questões nascem muito natural e.lode i84t, sendo substituido pOI' Paulino José Soares glcamente no est.ado presente da crise, e é por 1 50
de Souza.
que dissemos que tomou nm caracter de maior proMarinha. - Antonio Francis00 de Paula HolJanda 10ngall1ento P complicaçã0 (Despertador n, 942 de
Cavalcante e Albuquerque, depois visconde de AI- 23 de Março de 1.841.). )
buquerque, servio até 23 de Março de 1841, sendo
suhstituido pelo mn.rquez de Paranaguá.
61. Gabillete de 27 de 111arço de i861. - Reinado do
Guel'l'a. - FI'ancisco de Hollanda Cavalcante de
SI'. D. Ped,.o II.
Albuquerque, servio alé 23 'de Março de i841, sendo
substituido por José Clemente Pereira.
Imper'io. - Candido J@sé de Araujo Vianna depois
Depois de accbmado maior Sua Magestade o lm- visconde de Sapucahy, servio até 20 de Janeiro de
. perado!' seguio-se o decreto de adiall~e~t(J d.a ass~l11 i843, sendo substituido por José Antonio da Silva
bléa geral, e a formação do novo mllllslerlO aCllna Maia.
mencionado.
Fazenda..- Miguel C'llmon du Pin e Almeida,
Este minislerio foi que decret.ou a !fü de 3 de De- depois mal'quez de Abl'antes, serrio at~ 20 de Jazembro de 1.84i em cuja confecção e discussão teve neiro ne 1843; sendo substituido por Honorío Hera maxima pal'te o ministro Paulino, e expedio os re- meto Carneiro Leào, inLer'inamenLe.
gulamootos de 3i de Janeiro e de 1.5 de Março de
Justiça. - PUlllino José Soares de Souza, deuois
1842 na organisação judiciaria.
viscrJDde,de. Urllguay, sel'vio até 20 de Janeiro de
E te gabinete mandou processar a varias pessoas 1.843, sendo substituido por H'JUorio Hermeto Carpor negocios politicos.
neiro Leão.
Disserão os jornaes: « A crise ministerial, que
Marinha. - Marqu9z de Paranaguá, Francisco
parecia proxima ao seu tl\rmo, dependendo do re- Villela Barbosa, 8ervio a~é 20 de Janeiro de '1843,
sultado do conselho de ministros que (boje 22 de sendo substituido por Joaquim José Rudrigues
Março) teve lugar, torriou o carecter de prolonga- TOl'res.
mento e da maior complicação, em viI,tude de uma
GuelTa. -José Clemente Pereira, servio até 20
occufl'encia imprevista.
de Janeiro de 1843, sendo sllbstituido por Sal vador
Os Srs, Andradas e Limpo de Abreu, pedirao José Maciel.
aifectivamente, e obtiverão 'as suas demissões;
Estl'angeiros. ~ Aureliano de SO~lZ'\ e Oliveira
porém os Srs. Bollandas Cavalcantes, supposto, se- Continbo, depois vis~mrle de Sepntiha, servi" Ilté
gundo consta, pel' istissem, com os tres mencio- 20 (le Juneil'o de 18!~3, sendo substituid'j lJor Ronados ministl'os, na opinião que deu origem á crise, norio 'Hermeto Carneiro Leão.
não se j ulgárão por esse facto constituirlos níl neA 26 de Agosto de 1.842: .
cessidade de os acompanhar na resolução de sabiMarinha, interino. -José Clemente Pereira, serrem do ministerio, e declarárão, seglr'do consta vio interinamente até 1.3 de Setembro seguinte pOl
tambem, que continual'iào a fazer parle do gabinete, impedimento do mal'quez de Paranaguá,
se Sua Magestade o r'nperadol' não JlOuvesse por
A 1.3 de Setembro de i842 :
bem detel'minar o contrario.
Marinha. - Marquez de Paranaguá.
Con -ta mais que o Sr. AUI'eliauo, tendo declarado
Os jornaos de 24 disserão: (( Tendo os Sl's. Caque slfhil'ia lambem do minister'io, na bypothese de
se dimittirem os cin"o.ministro , julgou dever so- valcantis pedido tambem as suus demisEõe', pasbreslnr nessa I'esolução, visto permanecerem no ga.- sou-se á formação do novo gabinete da seguinte
binete os Srs. Cavakante, pl'Q,vllvelmente pOl'que maneira:
Imperio.-Araujo Vianna.
esse facto veio destruir a coJ.lisãó, tirando á questão
Fazenda.-CaJmon du Pin.
mini 'terial o eifeilo da incompatihilidade, que s6
Justiça.-Soares de Souza.
existia na alterna ti 'la das demissões dos membros
Mal'i nha .-Marquez de ~aranaguá.;
que sustentavão as rl uas opiniões.
Guerra .-Clemente Perell'a.
Desta sorte, em vez da organisação de um novo
Continuando o SI'. Aureliano na pasta de estrangabinete é nece::isaria sómente uma ~i mples modifinação pela entrada rle tres novos mel11bl'OS; e consta geiros. ))
que os Srs. CIlvalca ntis forão elfecli va mente hoj e
o Sr. Euzebio de Queiroz foi reintr.,grildo 'no lucbamados (23) ao paço para se tratar desse comple- gar de cbefe de policia, onde fez bons_ el'viços; o
mento do ministerio. Porém, sendo evidente que o SI'. Satul'llino de Souza e Oli veira, despachado pl'tl-
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sidente do Rio-Gl'ande do Sul ~ O SI'. conde do RiO-I Leite Bastos e Torre -Homem, presos em 18 de JuPardo comm3udante da me~mu província.
nho do anno passado, e deportados em consequencia da occurren ia da-IuelJa época; vierão no VUPOI'
42. Gabinete de 20 de Janeiro de 1.8ú3 (Gemi).
inglez Royal SOL'ereiglI, de Liverpool. Os mesmos
Terceiro reinado.
senhQl'es tiverão ornem de recolher-se ás 'ulas do
quartel dos permanentes, onde se achavão desde
Imperio.-José Antonio da Silva Maia, servia até terça-feira 6, á noite. II
2 de Fevereiro de 1844, 'ondo sunstituido por José
« O ministerio de 20 de Janeü'o pedia hontem
Cal'lus Poreira de Almeida Torres.
(31 de Janeir de 1844) a Rua de nissão, que foi
Fazenda.-J,:oaquim Francis o Vianna, .servio até aceita. Deu causa a este acontecimento o ter S. l\t. o
~ Of' Fevel'eiro de 1844, sendo s bstituido por Ma- Imperador recusado annuir á de.nli são do Sr. anoel Alves BI'anco.
turnino de Souza e Oliveira do lugar de inspector
E trangeü'os, i?terino._Ol'io Hermeto. CUl'- da alfandega da côrte. Consta-nos que Sua J\fages.~
neiro Leão (depOIs mal'quet-e Paraná), serVIO até lade encarregou o Sr. visconde de l\-fonte-Aleg1'e da
8 de Junbo de 1843, sendo substituidu por Paulino formação do novo gabinete.
José Soares de Souza.
« A inesperada demissão do ministerio causou
.Justiça.-Honorio Hermeto Carneiro Leão, servio hontem na cidade a maior sorpl'eza.
Ilté 2 de Fevel'eiro de 1844, senuo substituído por
« Meia-noite de '1 de Fevereiro.-O Sr. MonteManoel Alves Bi'anco, interinamente.
Alegre escu ou-se da tarefa de organisar o roinisleMal'inha,-Joaquim José Rodrigues 1:orres (de- rio. S. 1\1: o Imperador chamou então o Sr. José
pois visconde deIlaboraby), servia até 24?0 ~esm~, Carlos Pereirn. de . lmeida Torres, que aceitou a
sendo suhstituído por Salvador José MameI, Illterl- com missão. ))
namente, por impedimento do effectivo.
PaI' decretos de 2 ficou o ministerio organisado
Guerra.-Salvador Jo é Maciel, ser·vio até 2 de como se egue,
Fevereiro de 1844, endo substituído por Jeronymo
Francisco Coelho, interinamente.
Os 81's. Torres, faciel e filia, fizerão parte do 44. Gabinete de.2 de FeveriJÍ'ro de IBM (Geral).-Terceiro
·
reinado.
ministel'Ío, que, em t840, a dlOn
as camaras; o
Sr. Vianna pela primeira vez fez parte do ministeria.
Imperio. -José Gados Pereira de Almeida Torres (depois visconde de Macabé), servia até 29 de
. A 24 do mesmo:
Marinba, interino. -Salvadol' José Maciel, servio Setembl'O de 1845, ficando no impedimento ManooI
até 6 de Fevereiro seguinte, assumindo o lugar o Alves Branco, como ministI'o interino do Imperio.
Fazenda.-Manoel lves Branco (~epois viscande
elfectivo.
A 6 de Fevereiro de lR43 :
de Caravella ).
Marinha.-Joaquim José Rodl'igues. Torres (deEstrangeil'os .-Ernesto Ferreira França, servio
pois visconde de Itaborahy), servio até 2 de Feve- até 26 de Maio.
~eiro de 1844, sendo substituido por Jeronymo
Justiça, interino.-Manoel Alves Branco, servio
8..-: 2~ de Maio, sendo substituído por ManoeI AnFrancisco Coelho.
A 8 de Junho de -1843 :
t nio Galvão.
Marinha. - Jeronymo Francisco Coelho, servia
Estrangeiros. - Paulino José So~re de Souza
(depois visconde de Urugu~y)! servlO até 2 de Fe· até 23 de Maio, sendo substituído por Antonio
vel'oiro ele 18·M, sendo substltUldo por Ernesto Fer- Francisco de Paula Hollanda Cavalcanti de Albureira França.
querque..
.
.
.
di
- - Guerra, mtermo,-Jeronymo FrancIsco Coelho,
Na camal'a dos deputados contlllua.v~ a scu~sao servio até 24 de Maio assumindo' nesta data a effecdo voto de gl'aças. Interpellado o mmlstro da JUs- l' 'd d '
,
Liça (no dia 18) se era ex~cta a noticia pu- I
~3 e M' d t844'
blieada no Jornal do Gomme1'ClO de haver o Sr, AuJ -tO e_MaIO e l Anto'nl'o Galva-o servio até 26
.
. _. respon d eu S . E x. pe la d:M'
USlça.d 1845
anoe
,
pedid o d emlssao,
reliano
af'firmativa. O JU'I'na{ de i7 ~avía d~to~ « Consta- e fa~~hte -Antonio Francisco de Paula Hollanda.
nos que o Sr. Aure~ano pedlO d.emlssao do cargo Cavalcanti de lbuquerque (depois visconde de Alb
)
de ministro dos negoclOs estrangeIros. ))
, _
...
uqllerque .
.
Os jornaes de 20 tleclararao: « O nll~lstel'lO peGuerra, -Jeronymo Francisco .Co.elho, servlO a~é
dio a sua demissão. O Sr. senador HOnOl'lO lIermeto 26 do mesmo mez, sendo substltmdo por Antomo
Carneiro Leão acba-se encarregado da formação do Francisco de Paula Ho11anda Cavalcanti de Albunovo gabinete,)~ O Jornal d.e ~1, ~om a, epig~a.phe querque, interinamente.
« Meia-noite)) dIsse: « O mlmst· r J esta. dfimtlva·
A 26 de Maio de 1845 :
mente orgamsado da maneira sec .ote:
Estrangoiros.- \.ntonio PallIino Limpo de Abreu
(depois visconde de Abae'
tendo sahitlo ManoeI
úa. Gabinel p -dCL Meia-noite-de 20 dl! Junho de 1843. Antonio GaIvão.
Justiça, interino,-José Carlos Pereira de Al·
Justiça e estl'nngeiI'os.-Honol'io Hermeto.
meida Torres, servio até 29 de Setembro de t845,
Imperio.-Je . Antonio da Silva faia,
ficando no impedimento Antonio Paulino Limpo de
Marinha.-Rodrigues Torres.~
Abreu, interinamente.
Guerra.-Salvador José Maciel.
Guerra, interino. -Antonio Francisco de Paula
Fazenda.-Joaquim Francisco Vianna. )j
Hollaoda Cavalcanti de Albnquerque.
{( Chegárão no dia 5 de Junho (1843) a esta côrte
A 29 de Setembro de 1845 ;
OS Srs, Antonio Paulino Limpo de Abreu, Gl'i'aldó
Imperio, interino.-Manoel Alves Branco, servia
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no impedimento do etrectivo, que acompanhou Sua
Magestade em viagem á provincia do Rio-Grande.
A 5 de Outubro de i845 :
Justiça, interino.-Antonio Pauli no Limpo de
Abreu.
Por decretos de 23 de Maio forão nomeados: Ma~oel Antonio GaIvão, ministro da justiça; Antonio
Francisco de Paula Hollanda Cavalcanti de Albuquerque, ministro da marinha; e Jeronymo Franoisco Coelho, da guerra. Com esta modificação ficou
completo o gabinete clp, 2 de Fevereiro.
« Continuando hontem (24 de Maio) 110 senado
a ~. discussão da resposta á falla do tbrollo, orárão
os Srs. Alves Branco, Lopes Gama e Vergueiro,
sendo este interroMpido (meia hora depois de meio
dia) para lêr-se um offieio do Sr. ministro do Imperio, acompanhando a copia do decreto que dissolve a camara dos deputados, o qual foi ouvido em
profundo silencio. II
A 27 foi o Sr. Ramiro de Assis Coelho nomeado
chefe de policia em substituição ao Sr. Euzebio.
'0 Sr. Manoel Muniz Tavares fôra nomeado commandante do corpo policial em substituição ao
Sr. Polydoro, que fôra demittido.
45. Gabinete de 2 de Maio de 1846 (Geral).

Imperio. -Joaquim Marcellino de Brito, servi o
até 22 de Maio de '1847, senoo substituido por Manoel Alves Branco. .
Fazenda.-Antonio Francisco de Paula HoDanda
Cavalcanti de Albuquerque (depois visconde de Albuquerque), servia até 29 de Abril.
Estrangeiros.-Barão de Cayrú (Bento da Silva
Lisboa) servio até 22 de Maio, sendo substituido
por Saturnino de Souza e Oliveira Coutinho.
Marinha.-Antonio Francisco de Paula HoJlanda
Cavalcanti o.e Albuquerque, foi substituido por Candido Baptista de Oliveira.
Justiça.-José Joaquim Fernandes Torres, foi
substituido por Nicoláo Pereira de Campos Vergueiro.
Guerra.-João Paulo dos Santos BalTeto, servio
até 22 de Maio de 1847, sendo substituido por Antonio Manoel de Mello. .
A 20 de Março de i847 :
Marinha, interino.-João Paulo dos Santos BarTeta.
A 29 de Abril de i847 :
Marinha.-Antonio Francisco de PlluJa RoBanda
Cavalcanti de Albuquerque.
A i7 De Maio de 1847 :
Fazenda.-José Joaquim Fernandes Torres.
Justiça.-Caetano Maria Lopes Gama (depois visconde de Maranguape).
Marinha, interino.-João Paulo dos Santos Bar•
'
reto.
Com excepção do da justiça. os demais pedirão
a 2 J as suas demissões, á vista ela discllssão da camara e convencidos de que não podião contar com
maioria.
CREAÇÃO DO PIIESIDtNTE DO CONSELHO DE MINISTROS

O decreto n. 523 de 20 de Julbo de 1847 creou
um presidente do conselho de minstros, e outro da
mesma data nome u para este cargo Manoel Alves
Branco, do conselho de Estado e ministro dos negocios da fazenda.

O Jornal do Commercio de 30 de Janeiro de t848
diz: .« O Sr. Saturnino pedio e ohteve demissão do
cargo de ministro de estl';mgeÍl'os. O Sr. Alves
Branco, presidente do conselho. acha-se encarr~
gado de reorganisar o gabinete. Falla-;se no Sr. PImenta Bueno para a pasta de estrangeIros. J)
.46. Gabinete de 22 de Maio de 1.847 (Geml).

Fazenda.-Lo Presidente elo conselho de minis- [3
tros, Manoel Alves Branco, depois visconde de Caravellas, servia até. de Outuhro de i847.
-.
Imperio, interino.-ManoeI Alves Branco, serVIO 11
até 20 de Julho ele i8'47.
Estrangeiros.-Saturnino de Souza e Oliveira,
servia até 29 de Janeiro de 18i8.
Justiça.- Nicoláo Pereira de Campos Vergüeiro.
Mêl.rinha.-Candido Baptista de Oliveira, servia
até 17 de Março de 1848.
Guerra. -Antonio Ma.!1oel de MeUo.
A 20 de Julho de 18~7:
Imperio.-Francisco de Paula Souza e Mello, servio até 28 de Agosto de 1847, obtendo exoneração
por haver pedido, allegando a~har-se doente.
A 28 de Agosto de 1847 :
Imperio, interino.-ManoeI Alves Branco, servio ,'<
até 20 de Outuhro de i847.
A 20 de Outuhro de i847 :
Imperio.- icoláo Pereira de Campos Vergueiro.
Fazenda, interino.-Saturnino de Souza e Oliveira.
A 18 de Novembro de 1841:
Fazenda.-O presidente do conselbo Manoel Al- "
ves Branco, servia até 7 de Março de i848.
Imperio, interino.-Manoel Alves Branco, servio I
até 7 de Março de i848 :
A i de Janeiro de 1.848 :
Justiça, interino.-Saturnino de Souza e Oliveira.
A 29 de Janeiro de i848 :
Estrangeiros.-Jbsé Antonio Pimenta Bueno, depois visconde de S. Vicente
Justiça, interino.-José Antonio Pimenta Bueno.
O Jornal de 8 de Março de i848 diz: c( O Sr. Manoel Alves Branco, presidente do conselbo, ministro
da fazenda e interino do Imperio , deu hontem a sua
demissão, que foi aceita por S. M. o Imperador.
O Sr. visconde de Macabé acba-se encarregado da
organisação do novo ministerio. II
47. Gabinete de 8 de Março de 18lJ8.

Imperio.-2. o Presidente do conselho, visconde
lIe Macabé, servi o até 3i de Maio.
Estrangeiros.-AIltonio Palllino Limpo de Abreu...
depois visconde de Abaeté. servio até 3t de Maio.
Justiça.-José Antonio Pimenta Bueno, servio
:\té 31 de Maio.
•
A 9 de Março de 1848 :
Fazenda, interino.-Antonio Pauli no Limpo de
Abreu.
Marinha.-Manoel Felizardo de Souza e Mello.
Guerra, inlerino.-Manoel Felizardo de Souza e
Mello, servio até 31 de Maio.
A i4 de Maio de i848 :
Fazenda.-Jesé Pedro Dias de Carvalho, servio
até 31 de Maio.
- Marinha.-Joaquim Antão Rernandes Leão, servia até 29 de SetemQro de 1848.
...\
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«( No
dia 26 de Maio, na camard dos deputados
encerrou-se a discussão da resposta á faHa d~
tbrono. O projerto da com missão, iJue contém um
yoto 0(' dp~c()naanÇa nu gabinete actual, e que fôra
Impugnado p .10 mesmo gabinete, foi aPPl'Ova(lo por
50 voros contra H. Ficou, porlllDto, o mini-terio
em uma nlÍnurill de 6 votos »
,'o Jornal do Commel'rio de 27 de .faio acha,se II
lista dos ~onrados memhl'0s que votál;ào pró e contra nesta Ilnporlalllp qlle:;lão.
O SI', Pau);l Souza foi cbamado para orO'anisar o
nóvo gabinl'1e no dia 28.
o.
No dia 31 ficou o ministr, LU oJ'gnnisado, como se
vê adiante.

50. Gabinete de 8 de Onlubro de 1849.

Impprio.-5.0 Presidonte do conselho, visrunde
eTe Monte-Alegre.

Estl'ilngeiro.. - Paulino José Soares de Souza
(depois visconde de Uruguay), servio até 6 de Setembro de i853.
A i J rlf' Mllio de 1852 :
Impel'io.-Fr·nncisco Gonçalves Martins (depois
hm'ão (re S. Loul'enço).
Jusli,a.-José l1rlefollso de Som~n Ramos (depois
bani.o rias tl'es Barr'as.
Marinh:l -Zacari;ls de Go('-s e Vascoupellos.
A 14 rle Julho de 1853 :
Justiça.-Luiz Antonio Barhosa.

18. Gabinete de 31 de lIlaio de 1848.

51. Gabinete de 6 de Setemb(o de 1853 (Geral) ou o da
con{lIsi'io dos partidos CU/h o llome dt-oollclliuçâo.

Fazendn.-3.0 Presidrnlc do cnn~"'llJ(), Pl'ancisco
de Paula Souza e Mp,J]o, servia até 29 de Setembro
de 1848.
lmpprju.-Jo~é Pedro Dia de Can·alho. servio
até 29 de SrtemlJro de 18'~ . '
Estrangr-iro!'.-Brrnllrr1o dI' Souza Franco. servio
até 29 de el, mhra de 1848,
'
J tl~tiçn -A ntoJ1io danor] de 'C:lJllPOS de'i1o er'
vio alé ~9 de Srtrml1ru dI' 1Ri8
Gnnrra.-João Paulo rlo's SantOti Barreto, servia
até 2H de Setemhl'o LI! 184!i.
. i\JlIrinbH;-Joaquim Antão Pemandcs Leã.o, serVJO até 29 de Setembro de 1848.
A 18 dp . ~(\ lo dr UH8 :
Fazend:l, illte"inn.-RI'I'na"r/(l ,lI' Souza Franco
serrio até 29 de Setembr'o de 1848.
'
A cama"a el,);; rl(>I~UI;[do!' tra!Jalbon elJl !,pssâu s creta flO~ rlil,g 23, 2·1 e 25 dl' Sefembro terminando
no .lia 26 p.rla lInJa hora (~a l:ll'dt>. O rl~pulad() Carvalbo ~forelrn propÔz ~ adJnnJellt,) da rlisclJs~ão para
a ::;rssao do anuo segUlote, que [las ou por :i~ votos
COD! ra 29.

Fazenda.-6.0 Pr.' idpu1(:' rio conselho, nnrquez
de Par:mà. (pnlão visrnnáe).
Fallereu :l 3 de Selembro de 1856.
Imperio.-Lniz Pedreit'a do Couto F"l,,'az (,kpois \.
harãu do BON1-R,'liro), senio até 4 de Maio rle ..J
1857.
Estl'angeiros.-AlItonio PanlintJ Limpo llr. Ab'ou
(df'p0is viSI'\1n rlc rle Abn.eté),
JlJ~liça .-J' )~é Thoma7 _Jnbuco ,1(' Araujo, sP/'vio P.>
até 4 ele M:lio de 1857.
larinba, inlr'rino.-Ped 'o dI' Alcantal'a BeBegnrde,
GUl\rra -Pedro de Alcaatara Bellegarde,
A 15 de D lPlUhl'O de 1853 :
Maf'Ínba.-José Maria da Silva Paranhos.
A 1.~ de Janf'íro dr 1855;
Fazenda. - Antonio Paulino Li:npo rle Abreu,
el'\ iu i,.tcri!larn~nle, llé.l ausencia do Illal'quez ue
Pal'aná, pOI' 12 dias.
A 14 de Jllllbo de 1855:
E 'tlangeiru .-Jo:>é ~Iaria da Silva Paranbos,
senio alé 4 de ~íaiu ue 1857.
Marinha,-Joàü Mauricio Wanderley, depois ba- ~
I'ãú rIe Cutegi pe, sel'viu alé Outubro de 18:>6,
GuCI'r<l,-l\larl] Liez dtl Ca ias, 7° presidente do conselho lJll vaga d. 1l1i.ll'q ue/. l::; P'll'ül1iÍ. a 3 de Setembro de 1856.
A 23 de Agosto de 1856 :
raze:nda, intei'ino.-.João Manricio 'Wllndrl')ey,
stl'vill até 8_d.. Outubro de ·J8M.

119, {;abinete de 29 de Setembro de 1848 (Gel'al).

l~stl'nngeiros.-!LO Presirlpnte dn conselho, v~s
conde de Olinda, sf'rvio até 8 rle Outubro de 1849
sPI1r1n sllh~titllido por Panlillo José Soarps de Souza:
11I1ri>rio.- ri conde de Monte-Alegre (José da
Costa l:arvnlho), srl'\'io até 11 de 1\ aio de 1852
sendo snbstitllirlu por Francil>CO GOlllfalves Martins:
.
ilepnis ln r!io, e huje Vi5co~de de S, Loul'enço,
Fazenda, l:llerlllO.- Ylscol1rle de Olinda (Pedl'(l
de Aranjo Lima).
Ju~tica,-tJ;l1zchi() dr I)nciroz Coutinho Mattoso
Sobl'e o gilhinrte r!l~ 6 de Setell1hrr o de 1853 esda Carnal'l1. foi sl1h~titui'ln por José Ildefonso de crpvr o CM'l'fio Mercantil de 19 de Janeiro de 1859:
Som~a .lt:lnlOS (rlrpnÍS l);'r:~n das TI'es-Barms).
I
:\1:lr1nba.-:\fanop1 F'elizardn dR Souza e 1 felIo. i li J.', che.'{lr~o (JS f'xClnplnres do Ar!1wario dos Dous
sf'l'vio illtcri.nam~'lllP ãlé chegal'.1anop! Vieira Tosta: Jfr.mdos para." anuo d" 1857 ii t '58. Esta noticia não
Gnr"I'a, mtpf'IDO,- \TulI"pl Frli;nrrJ'J de. Souza e deli"l de It r,llll('I'I''''-oI'. tlI6nueute quauuCf $e souber que
]\fI' 11· , !'f>t".'in a1é 6 lIt' Srtembl'o de 1853.
o t!'ccho rel<ltl~" <lu Br'l~1i 1hz, enlre oulras COllsas, o se'", "
gu:(ule~pmiltitlo o minisierio Paranú, a quem se dirigiria
A de OUlllh."1j ~p, Hl4~ ~
~,ilz~n,da.-./o:lq',ilm ,JlJ~t_ Ro<!rJóIJl.s rOrl es (rle-I o 1l11pE'raUlIf' n. "pdm ~ 1\r. ha UIll Cerl? n~mero de a~POlS VIS' 0nde rh. f[,lIJOr.tby).
. n"!' tI-?~ 'E' qllr pll,' "%<1 lima parir m~ls (hrccla e maIS
/\~;j de .Julho de 18HJ:
lactil'a nos nc"ocios o'jol'cn sobeJ'lI1Jo do Brasil parece
:'Ii:u:jl1h".~:\{;lilOf'~ \~i(lira To,.;la (depois balão de' prnsrgnir na ~,pa'I7,~',,'[() .de um pPII~a01pnlo, Alovidn por
.Mul'lld (I) f'n SlliJslltmrjn por Zacarias de Goes e uru,pel1~amel~ln de oOI1(',llIaçao, el\e qUt'r ~OVel'lJll" scm os
Val>fOllre.]Ios.
. antigo, lJéll'lldos, asoot:lilnJo hOUH:US ue loJali a OPIGUPl'l'a.-itlanoel Fe!izélrJo de Sonza e del1o.
niões,
I
.. ,
' .
" •
Â 8 rli\ Ontllhro iiI' Ui'9 r ' ' '~tp" 01' d
_
li No 1l1:Il'quez(,t? ~aral1á enconll"la um acll\o a~lXihar
,
._
, i , ' ,nll1J.
110., m a pe
desla p,.ltllCd, l 101 llJL:>lllU para hJcllivl' se altl.,gll' este
dJO e obtf'v~ derUlssao :IU1 nomeado pre ldente do I alvo IJl'I,t~ dewrgaulsa~ão rIliS antigos pai lido- que sc ai.
conselho o Ylsconde dl' ,Iol1le-;'\lRgre.
! 1(':011 I) 'yst.mil eleitOl'al. Col1acado na nece,sidade de

I
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Estrangeiros.-Visconde ele Maranguape.
formal' 11m novo gabinete, o Imperador D. Pedro não desislia d e seu proposilO..
Justiça. - Francisco Diogo Pereira de Vascon« Cbamava a principio () visconde de Uruguay, um dos ce11os.
~
/J.,
homens mais considera vi~ do Bl'fisil, para lhe confiar a
Mal'inha. -José Antonio Saraiva.
v
missão de compôr um ministerio; mas, depois de. duas
Guel'ra.-Jeronymo Francisco Coelho.
longuissimas conferencias, o visconde de Uruguay decliA li de Julho de ~858;
f
nava a missão que lhe era olferecfíla; elle não admillia
Guerra, interino.-=-José Antonio Saraiva. I)
completamente a politica imperial para se poder encarre·
gar de pratica-la no poder, e para assumir a responsabiDisscrão os jornaes; « Prolongando-se o estado
lidude della.
de molestia do Sr. Jeronymo Coelho, insistio ante« A mór parte do. _befe~ do partido conservador, os
SI'S. MonterA legre, Queiroz, bem eomo o visconde de hontam S. Ex. ])ela sua exoneração. Como tambem
Uruguay, pouco ac~edilavão na duração de se.melhante o Sr. Vasconcellos estivesse adoentado, entendêrão
systema de fusão umversal, e mesmo duvldavão que hou- os restantes membros elo gabi nete que deviãO'pedir
vesse vantagem para o paiz nessa miscellanea de todus os á COI'i\a yue os dispensi:tcise a todos.
« Sua Magestade mandou chamar nesse mesmo
o~ homens e de todas as doutrinas. Sem duvida bastantes matizes bavião desmaiado COIU o tempo; hasl"ntes dia o Sr. conselheiro Euzehio, que escusou-se por
questões, que punhão oUlr'ora os padidos em luta, ba- se achar eofermo dos olhos. Foi então chamado o
vião sido resolvidas: a paz material reinava no Im- Sr. Abaeté, que orcunisou o gabinete, como se vê
perio.
adiante. »
« Hav,ia, comtudo, muito a fazer-se ainda, e exisLião
ainda nmil as divergem,ias de opiniões, ele sorte que o go54. Gabinete de 12 de Dezembro de 1858 (Geral).
verno não deveria besitar em apoiar-se de preferencia
sobre um partirio dedicado sobretudo á ordem e ás idéas
de moderação. Tal era o pellsamelllo dos principaes cunMarin»a.-10. Presidente do conselho, visconde
servadores, e é provavelmente por sl?r essa a-sua opinião de Abaeté, servia até :10 de Agosto de 1859.
que o visconde cip. Uruguay recusa \a entrar em uma comlmpel'io.-Sergio Teixeil'il de Macedo, idem.
I
binação traçada com outras idéas.
Estl·cLUgeiJ'os.-José Maria da Silva Paranhos, ?
« Então o Imperador dirigia-se a um \·elho servidor, o
marquez de Olinda, que se prestava niais complacente- idem.
Justiça..-José Thomaz Nabucu de'Araujn, idem.
mente a realizar a politica de seu soberano, e dahi nascia
Guerra, interino. - José Maria da Silva Paum ministerio, onde entravão os Srs. visconde de 1aranguape, Souza Franco, Vasconcellos, Coelho e Saraiva. ranbos.
Neste gabinete o presidente do conselho e o visconde de
A 12 de Fevereiro de 1859 :
Maranguape erão conservadores; os Srs. Franco e CoeGuerra.-Manoel Felizardo de Souza e Mell0,
lho re)Jresenlavão o elemento liberal; O Sr. Saraiva era servio'aLé 10 de Agosto de i859.
um moço de talento e capacidade.
O gabinete de 1.2 de Dezembro pedIO no dia 8 de
Desgraçadamente, afóra as considerações politicas, o
ministerio tinha um defeito primitivo: o marquez de Agosto a sua demissão por ter Pl'OPOSto o adiament()
Olinda era velbo, muitaS" vezes doente e sem inUuencia; das camaras, e ser esta medida recusada pela corôa.
já em 1851 fôra obrigado a deixar o ministerio por falta
Foi chamado o senador Silva Ferraz para organide forças: o visconde de Maranguape tocava igualmente sal' o novo ministerio.
á idade avançada; de ba muito estava fóra dos negocios,
de sorte que linha de voltar de novo ao estudo das ques55. Gabinete de 10 de Agosto de 1859 (Geral).
tões que ia tratar.-ll
« Quando se acaba de lêr este trecho, não se póde deiFazenda.-:1:1. Presidente do conselho, Angelo
xar de fazer esta pergunta:
« Os Srs. Uruguay e Queiroz ainda pensão hoje que Muniz da Silva Ferraz (depois barão de Urunilo ha vantagem para o paiz na miscellanea de homens guayana), foi substituido por José Maria da Silva
e de icléas?
Paranhos.
(I Ainda '~ão aCl't'.ditão hoje na duração do systema de
Imperio.-João de Almeida Pereira Filho, foi
fusão universal?
substituido interinamente por Sayão Lobato, depois
por José Antonio Saraiva na elfectividade.
52. Gabinete de 8 de Outubro de 1856.
Estrangeiros.-João Lins Vieira Cansansão de
Sinimbú, foi substituido interinamente pelo Para(Deste gabinete em diante principiárão os relato- nhos, e depois na elfectividade por Antonio Coelho
de Sá e Albuquerque.
rios monstros.)
Justiça.-João Lustosa da Cunha Paranaguá, foi
Guerl'a.'-H.· Presidente do conselho, marquez
substituido por Francisco de Paula de Negreiros
de ~axias.
Fazenda.-João Mauricio Wanderley, servio até Sayão Lobato.
Marinha. - Francisco Xavier Paes Barreto, foi
.\ de Maio de i857.
.
Marinha, interino.-José MarIa da Silva Para- substituido por Joaquim José Tgnacio.'
Guerra.-Sebastião do Rego Banos, foi substihos, servia até 4 de Maio.
ID1pe~io.-Luiz Pedreira do Cuuto Ferraz, servio tuido pelo marquez, hoje duque de Caxias.
!té 4 de Maio do i857.
fi Estrangeiros. -José- Maria da Silva Paranhos.
56. Gabinete de 2 de Mal'ço de -1.851. (Geml). 1
t.
Just-iça.-José Thomaz Nabllco de Araujo, servio
até 4 de Maio de :1857,
•
Guerra.-i2. Presidente do conselho, marquez
de Caxias (depois quque).
~.
53. Gabinete de 4 de Maio de 1857.
Imperio, interino.-Francisco de- Paula- Negreiros Sayão Lobato.
Imperio.-9.· Presidente uo conselho, marquez
Fazenda.-José Maria da Silva Paranhos.
'
de Olinda.
Estrangeiros, interino.-José Maria da Silva P _
Fazenda.-Bernardo de Souza Franco.
.
ranhos.
'u>
l)

r>
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Justiça.-Francisco de Paula egreiros Sayão
Lobato.
Mllrinha.-Joaquim José Ignacio (depois barão
e visconde de Tnbauma).
Agricultura, intel'ino.-Joaquim José Ignacio.
A 21. de AIH'il de 186·{ :
Imperio.-José Antoniú Sal·aiva.
Estrnnõeiros.-Antonio Coelho de Sá e Albuqu&rque.
AgricnllllCa.-l\Iunoel Felizardo de Souza e Me1lo.
A 10 de Julho de -1861 :
Imperio.-José Ildefonso de Souza Ramos (depois
barllo das Tres-BaI'l'as), li YÍo até ~4 de Maio de
-1862.
.
Estrangeiros.-Benevenuto Augustõ de Magalhães
Taques.

oes e Vasconcellos, servia até 31 da Agosto de
1864.
Impel'io.-José Bonifacio ele Andrada e Silva,
idem.
Fazenda.-Jo é Pecho Dias de Car'\'alho, idem.
Estrangeiros.-Francisco Xavier Paes Barreto,
falleceu :L28 de Macco de 1864.
Marinha.-João Pêdro Dias Tieira , servio alé 3i
de Março de i864.
.
Guel·ra.-José Mal'iuno de
ttos.
Agricultura .-Domiciano Leite Ribeiro.
A 31 de Março de 1864 :
E" rangeiros .-João Pedro Dias Vieira, servio
até 31 de Agosto de 1864.
Marinha.-Fl'anci~co Curlos de AI'UlljO Bi'UEque,
idem.

'I

57. Gabinete de 211 de Muio ... /1 1862 (Gpral).

60. Gabillete de 3i de Agosto de 1864 (Geral).

Imperio.-13. Presjdente do conselho, Zaroria
de Goes e Vasconcellos.
Fazenda.-José Pedro DiaE" de Carvalho.
Bstrangeiros.-Cal'los Carneiro de Campos.
Justiça. -Francisco José FUI·tado.
Marinha.-José Bonifãcjo de Andl'ada e Silva.
Guerra.-Barão de Porto-Alegre (Manoel Marques
de Souza).
Agricultrrra.-.Antolllo Coelho de Sá e Albuquerque
.

Justiça.-o16. Presidente d )nselho, Francisco
José Furtado, RE:l'vio'1l.té 12 de Maio de 01865.
Imperio.-Jusé Libel'ato Bal'l'oso, idem.
Fazenda. -C;trlos Carneiro dtl Campos, idem.
E:tl'angeiros, interiIlO.-Cados Carneiro de Cam.p0s, foi substituído pelo senador João Pedro Dias
ViMeira: b
F
.
X'
P' t L'
.
a~'lll a.~ l'anC1SC?
aVier lU O lI~a, serv19
até L de MaJO de. 1865.
.
.
Guena.-Bcnnque de Beaurepaire Rohan, erVlO
até i -1 de Fevereiro de 1865.
58. Gabinete de BO de Maio de 1862 (Geral), que con80_
Agricultura.-Jesulllo Marcondes de Oliveira e
lidou a'acçao progrel!Sista.
á, servi até 12 de Maio de 1865.
I
A 12 de Fe\'ereil"O dê 1865 ;
Guefl'a.-Visconde de Camamú.
Imperio.-14. Presidente do conselho, marquez
de Olinda (Pedro de Araujo Lima).
61. Gabinete de t2 de Ma '0 de 1865 (Geral).
Fazenda.-Visconde de Alb'uquel'que (Antonio
Francisco de Puula Hollanda Cav.alcanti de AlbuImperi(}.-17. Presidente do conselho, marquez
querque).
de Olinda, servia até 3 de Agosto de :1866.
.,
Estrangeiros. - Marquez de Abrantes (Miguel
Fazenda.-José Pedro Dias de Carvalho, servia
Càlmon du Pin e Almeida).
.
até 3 de Mar90 de i866.
Justiça.-Visconde de Mal'anO'uape.
Estrangeiros, interino. - José Antonio Saraiva,
Marinha.-Joaquim Raymundo de Lamare.
se1'vio até 27 de Junho de 1865.
Guerra.-Polydoro da Fonceca Quintanilha JorJustiça.-José Thomaz Nabuco de Araujo, servio
dão, depois visconde de Santa Theresa.
até 3 de Agosto de 1.866.
Agricultura..-Jc 1 o Lins Vi-eira Cansllnção de SiMurinha.-José Antonio S,'raiva, servio até 27
de Junho de 1865.
nirnbú.
A 8 de Junho de 01862 :
Guerra.-Angelo Muniz da Silva Ferraz (depois
Justiça, interino.-João Lins lieira Cansanção barão da Uruguayana).
Ap;ricultura.-AntonÍo Francisco de Paula Souza,
de Sinimbú.
. A 8 de Outubro de 1.862 :
servia até 3 de Agosto de 1866.
Estrangeiros. - Havia sido nomeado Francisco
Imperio, interino.-Marquez de Abrantes.
A 18 de Novernbru de 1862 :
Octaviano de Almeida Ro.6u, que não aceitou.
A 27 de Junho de 1865 ;
Illlperio.-Marquez de Olinda.
Marinha.-FIancisco deePaula da Silveira Lobo,
A 9 de Fevereiro de 1863 :
J l1stiça. - João Lins Vieira Cansanção de Si- servio at.é 3 de gosto de 1866.
IJ
Estrangeil'os.-José Antonio Sara.iva.
nimbú.
Agl'icultura Pedro (1p, Alcantara Bellegarde.
A :i de Março de 1866 ;
.
Fo.zellda, interino.-Franeisco de Paula da SilA 9 de Março de· lS63 :
Fazenda, intel'ino.-l\farquez de Abrante~
veira Labo.
A 6 de Abril de 1863 ~
A 7 de Março de 01866 :
Fazenda.-Visconde de Albuquerque.
Fazenda.-João da SIlva Carrão.
A 8 do mesmo:
Gabinete de 3 de Agosto de 1866 (Geral), que prop6z
Fazenda -Marquez de Abrantes.
a abolição da escravatura e votou Gont7'a a liberdade
A i2 de Maio de i863 :
Guerra. - Anton~o ManDeI de Mello.
do ventre.

1'62.

59. Gabinete de 15 de Janeiro de :186ll (Gel'al).

Fazenda.-18. Presidente do con elho, Zacarias
de Goes e Vasconcellos, servio até 16 de Julho de
Justiça.-i5. Presidente do conselho Zacarlas de {8u8, sendo substituidO' pelo visconde Ilaborahy.

(3

44:1.

DAS CONSTITUícOES
Imperio.-José Joaquim Fel'naades Torres servio até i6 de Julho de i8ti8, sendo substituid~ :pur
Pauli nu Jo~é Sourt:s de Souza.
Estrangeiros.-Martim Francisco Ribeiro de Andrada, servio até 27 de Outubro de 1866 sendo
'substituido por Antonio Coelho de Sá e' Albuquerque.
Justiça.-João Lustosa da Cunha ParanaO'uá servio até 27. de Outubro de i866 sendo substituido
por MartIm Francisco Ribeiro d~ Andrada.
Marinba.-Affonso Celso de ssis FiO'u"iredo
servio até 16 de Julho de 1868.
o
,
b Guerra.-Angelo Muniz da Silva Ferraz, servi o
até 9 de Outubro de 1866.
.
P AgricíIltUl'a. - Manoel Prnto de Sonza Dantas,
servIO até 16 d~ Julho de 1868.
A 9 de Oufubl'O de l86G :
Guerra, intel'iuo.-Jo'ào Lustosa da"Cun'ha Paranaguá, senio até 27 de Out.lbro de :1.866.
A 27 de Outuhrr de 18l;6:
Guerra.-João Lustosa da Cunha Paranaguá, servio até 16 de Julho de 1868.
Justiça.-Martim Fl'llncisco Ribeiro de Andrada,
idem.
E~trangeiros.-Antonio Coelho de Sá e Albuquerque.
A \:I de Dezemhro :
E~trnngeiros, interino..,-João Lustosa da Cunha
Paranaguá, servio até U de Abril de 1868.
A 14 de Abril de 1808 :
Esh'll.ngeiros. -João Silveira de Souza, sel'vio até
16 de Julho de 1868.
63. Gabingte de 1.6 de Jttlho de 1.863 CGeral).

Fazenda.-19. Pl'esident~ do conselho, visconde
de Itahorahy,
Imperio.-Paulino José Soares dE Souza.
Estrangeiros. - José Maria da Silva Paranhos
(depois vi~conde do Rio-Branco), que, indo em loissão ao RIO da Prata, licuu interinamente com a
pitsta o ministro da marinha, servia até 1 de Fevereiro de 1869.
Jusliça.-José Martiniano de Alencar servio até
iO de Janeiro de uno, sendo substituill0 por Joaquim Octavio Nebia.,.
Mat'inha.-Barão -de Cotegipe.
~
Gue1'ra.-Barão de MUI'iliba.
Agl'icultu1'a.-JoaquilO Antio Fernandes Leão
servio até i5 de Dezembro de i86lJ sendo substi~
tuido interinamente pelo ministro d~ Imperio.
A i de Fevereil'o de 1869 :
Estrangeiros, intel'ino.-Barão de Cotegipe.
A 15 de Dezembro de 1869 :
Agricuttura, interino.-PauJino José Soares de
Souza, senio até 10 de JaneÍl'o de 187u seneio
substituido por Diogo Velho Cavalcanti d~ Albuquerqne.
A 10 de Janeil'o de -1870:
Justiça.-J9aquim Octavio Nebias.
Agricultura.-Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque.

64. Gabinete de 29 de Setembro de !870.
(Gabinete de transição.)
Estrangeiros.-20. Presidente do con'selho, José
ltntonio Pimenta Bueno (visconde de S. Vicente).
Impel'io.-João Alrredo Corl'êa de Oliveira Andrade.
.
.Justiça.-José Ildefonso de Souza Ramos (barão
das Tres Barras).
Fazenda.-Francisc'o de SaIles Torres Homem.
H
Marinha,-:'Luiz Antonio Pereira Franco.
V
Guerra, interino.-O general João FI'ederico Caldwell(*), servio até 9 de Novembro ena lugal' do visconde de Pelo tas, que recusou a pasta, sendo depois nomeado effecti 1'0 o deputado Raymundo
Ferreira de Al'aujo Lima.
Agricultara.-Jel'onymo José Teixeira Junior.
65. Gabinete de 7 de bfarço de 187!("').

. Fazen~a.-2L Presid~nte do consélho, José Ma- _I)
ria da Silva Pal'anhos (visconde do Rio-Bt'anco.)
Imperia.-João Alt'redo COfl'êa de Oli veira Andrade, lue continuou no ministerio.
·Justíça.-Francisco de Paula Negreiros Sayão
Lobato.
'
Estrangeiros.-Manoel Francisl:o Corrêa.
Guerra.,-Domingo~ José i ogueiru Jaguaribe.
Murinba.-Munoel Duarte de Azevedo.
AgriculLura.-Theodoro Machado Freire Pereira
da Silva.

ADVERTENCIA
Com a creação da guarda de honra termino a hisa org~nisação do primeiro gabinete mIUlstel'lal no BrasIl, no dia iO de
Março de :1.808 até a t'u ndação do 1mpel'io, no dia i"
de Dezembl'O de 18:!2.
Tendo eu escripto a historid minuciosa da trasladayão da cÔI'te portugueza pam b Brasil, que faz
ohJ, cto .rlo 1° tomo da 2" parte da minha Ch01'ographu!, Hlstorica, ~om o pl'esen te livro .i ulgo ter offeracldo aos estudwsos das cousas do Bràsil o trabalbo mais complf'to que poJerião desejlJ.r. O que
exponho é fundado em documentos.
0,2° e 3° tomos, que complrtaráõ o meu trabalbo, serão a historia (10 Brasil Impel'io e a contiIlua\ão do m; . :5te1'io Anuradll. até o dia 17 de Julho
de 18:23, que ueixarei na Apostolado e setruirei COD
11 i1i<;luria do Brasil no:; millislerios seguintes até ,J
de 7 de Março de 1871.
. Se até a cnnclu,sàO do pres~nte e~cripto se orgamSilrem novus gablnetes, conllllUUl'el ti fallar delles
confol'me mer'ecerem, isto é, ou luu vando su as vi r~
ludrs e luzes, ou patrnteando e censurando seu'
erros politicos e admioistt'aLivos.
tor~1.l. cont~mporan~a., d~sde

(') Quando lI'atar deste ministerio, falIarei de espaço
acerca dos relevanles ~""viçus feLtos ao Brasil por esse
!JcllPlUeritu general.
CU) A respeiLO deste gabinele e do de 16 de Julho sérias consid~rações farei of/porlunamenle.

rI \
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DO PRIJ!I.c1:EIRO TO::t\.1:0

AO BEN EVOLO L ITOR

Uma obra tão volumosa, como a presente, nào podia sahlr isen~'l. de erros typographico~, e por
isso peço para elIes a benevolencia do leitor. Se o favor pu ''lO (igual 3\1. rru~ tenho recebido com as
outras obras) me permittir nova edição, esforçar-me-hei em reparar os erros, que me não foi possivel
evitar na presente edição, como, por exemplo:
Na pago i32, 2" columna-com a morte do conde de Linhares, f1tr .-lêa-se-com a morte do
conde de Anadia, etc.
Na pago 20 foi supprimida por engan a seguinte nota:
«( Ignacio Accioli refere que o conde de Palma fôra para Nazareth, c uma te'stemunha presencial
(I me affirmou que o conde de Palm
":lara lhe ficar mais f'ayol'lwel o embarque, retirou-se para o
« Bomfim. li
Na pago 391, 2" columna, foi tamb~m supprimida por engano a seguinte J:'lota :
{( Na Sessão do dia 4 ·de Outubro de i822 foi o Príncipe D. Pedro W Imperador), Guatimozm, pro« clamado gl'ão-mestre da maçonaria; e Jo é Bonifacio, tomando este acontecimento. como afronta ao
« seu orgulho, abandonou o Grande Oriente, e, com seu irmão e amigos, forão crear e instaUar o Aposl( t.olado. Em Portugal, quando se faIlava DO nom de osé onifacio
'zi e: - ,~
. '1
II P cubrão-n'o de liso àas, que o evaráõ para onde quizerem. li

INDICE DO TOMO I
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Ao marquez de Olinda, pago UI.
Ao conselheiro Marcellino de Brito, pago m.
A MI'. Fe~~inand Diniz, pago III.
Carta polIllca ao conselheiro Drummond, pago IV.
TEXTO

ConstiLuição mineira de 178\:1, pago 1Sociedades secretas, pago 16.
Revolução de Portugal de 24 de Agosto de 1820,
pag.16.
Lista nominal dos membros do Synedrio, ou associa~ão
que pre'parou, e pl'oduzio em resultado, o dia 24 de
Agosto de 1820, pago 17.
As côrtes geraes de Lisboa, dt'pois de insLalladas, nomêão uma regencia, pago 17.
Revolução do Pará do 10 de Janeiro de 1821, pago 17.
- . da Bahia do dia iode Fevereiro de i821,
\;ag. i8.
As villas das Alagoas e Maceió são as primeiras localidades quo uegão obedieucia ás côl'les de Portugal, e se
declarão em favor da independencia do Brasil, pago :20.
S. M. el rei O João VI não se descuidou em tomar providenc:ias para prevenir os "lfeitos da revolução de Portugal, pago 20.
Juramento da constituição no dia 26 de Fevereiro de
1821, por um movimento revolucionario no Rio de Janeiro, pago 21.
Ministel'io do dia 26, pago 21Auto do juramento da costituiçüo, pago 22. .
Jnramento, pago 22.
Constituição de Hespanlla, pago 22.
Sua Magestade, depois da. manifestacão do povo, teve
idé!:s dcdissol.ver as cÔl'te~ de LisboÍl, pago 45,
Reumao dos elellores na praça do commercio, no Bio de
Janeiro, pago 45.
Decreto da adopção da consLiLuição lIespanhola, pago 47.
annullantlo o decreto do dia 'li, pago 48.
IlJstl'ueçees a que so refere o real decreto, e creação de
um conselho de Estado, pago 48.
.
Préludios para a viagem de Sua l\Jagestade para Li hoa,
pago :9.
El-rei aos habitantes do Rio dr. Jaueiro, pago 49.
Parlida do rt'i para Lisboa, pago 50.
O Prinl:ipe Hegente proclama aos habitantes do Brasil,
pago 50.
O primeiro acto do Principe Regen te, depois da partida
do rei, foi desfeitear 110 ex-intendentc-geral de policia,
pago 50.
Provirlencias que se tomárão, pago 51.
Estado de S. Paulo em'1821, pago 5'1..
Revolução de 26 de Fevereiro de 1821 no Rio de Janeiro,
pago 53.
Depois ~o dia 26 de'Fevereiro de 1821 apparecem idéas
republicanas, e são presos varios indiviiluos como
conspiradores, pago 58.
Decreto perdoando os conspiradores, pago 58.
Physion~mia do Rio de Janeiro depois da parli:la rio rei,
e qualidades deste soberano, pago 59.
.

Prlncipc Regente manda proceder ás eleições para deputados á constituinte de Lisboa, pag, 59.
Desavenças enlre o conde dos Arcos, e o conde de Louzan, pago 60.
Episodios do dia 5 de Junho de t82i, pago 6L
Prisão do conde dos Arcos no dia 5 de Junho de 1821,
pago 62.
Decreto do dia 5.de Junho de 1821 creando uma junta
provisoria, pago 63.
.
Relação dos ministros de .Estado do dia 5 de Junho de
i821, pago 63.
Decreto approvando os membl'<ls da junta proposta pelo
povo e tropa, pago 63.
Relação das pessoas eleilas pal'a deputados da junta provisoria, pago 63.
_
Aviso de 7 de Junho mandançJo jurar as bases da constituição, pago 64.
Proclamação, pago 64.
Outra proclamação, pago 64.
So[r~l1lel1tos do conde dos Arcos, pago 64.
OfficlOs da junta provisoria da Bahia ao soberano congresso em sessão de 7 de Agosto, pago 65.
Termo de segnrança do conde dos Arcos, pago 65.
Os membros do S)'nedrio, com a idéa de recolonisar o
Brasil,. promovem a trasladação da côrte porlllgueza
•
para LIsboa, pago 66.
EI-rei D. João VI chega á Lisboa no dia 3 de Julho de
1822, ás 9 horas da manhã, pago 67.
.
l1elaturio da deputação que foi a bordo da náo D. João VI
felicitar li Sna Magestade, e ria outra que o foi esperar
no paço das côrles, pago 67.
RelatoJ'io da deputação que no dta 7 foi eomprimentar a
Sua Mageslade a Queluz, pago 69.
Dis~urso mandado lêr por Sua Magestade na sessão do
dIa Ú àe Julho de 1821 eru resposta ao que lhe dirigio
o presldeu to das côrtes geraes extraurdinarias e consLiLull1te da naçãu lJortugueza por occasião do juramento
prestado POI' Sua l\Jage~tatle ás bases da constituição,
pag.70
Prorlamação da~ cÔI'les geraes e extraoroinarias da na('ão portl/gueza U?S habitantes do Brasil, pago 71.
Planos da recolomsação do Brasil, expedição de tropa
para o Rio rll' Janeiro, pago 73.
Baile du dia 24 de Agosto ue 1821 no tl1eatro de S. João
annivel'sario tia revolução de Portugal, pago 73.
•
O baile du dia 24 de Agosto deu a conhecer o estado do
e~piri~o pllulico dos nacionaes do Bl'a'i1, pago 74.
O t'sp1l'lto puclIco DO Bl'aSll em relação a Portugal vai
mudando de fiice.-Pedro ~os fluminenses, pago 74.
As côrlrs Il o govt'rno de Lisboa DJuditu o ministeriO no
dia 7 de Setembro de 1821.
E' creado o laço nacional portuguez pela lei de 23 de
Agosto de 1821, pago 75.
.
Lista 1I0mlllal dos deputados do Brasil ii <lssembléa'conslituillte_de Lisboa. de i821 ii 1823, pag 75.
Conte~ta~~es ball<~es 'das ~ôrtes de Lisboa, pag, 76.
Os lIegou?s pohllcos. vao·se !ncalllin~ando para a independenclil do Brasll.-Greao-se as Juntas provisorias
~g.n.
•
O sem~do da camara projecta um monumento no largo do
RnrlO, quI' perpelue a memoria do dia 26 de Fevereiro
de 18~1, pago 77.
•
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enlldo da camara pede mudança dc rrome pal'a o lar'go O ministro Fl'ancisco José Vieira é instado para ficar no
do roocio, pago 77.
Brasil, e nflO aceita a proposta que se lhe faz, pago 112.
Ralillcnção da acclamacão do Príncipe Regenre, proteclor MarcIJão tropas de S. Paulo e Minas para augmentilr d
e defensor perpetuo e constitucional do Imperio do
força do Rio de Janeiro, pago 113.
Brasil.-Termo de vereação de 13 de Maio de 1821, O Principe organisa o ministerio de 16 de Janeiro de
pago 78.
1822, pago !i3.
O Principe dá conta a el-rei seu !,ai dos acontecimentos O Principe escreve ao rei seu pAi, e lhe dá conta de todo
do dia fi de Junho, pago 78.
o occorrido, pago li3.
A maçonaria no Hio de Janeiro se reorganisa para tomar Chegão noticias de Pernambuco, e é mandado o Sr. Drumpal'telnos negocios do Brasil, pago 79.
mond para aUi pago H4.
Loja Commercio e A. ~es, pago 79.
Virtudes civicas -C.li~gada e. re?epção das depnlações
Un; e Trauquillidade, pago 80.
de S. Paulo a feliCitar o Pnnclpe pela re~i ~~ ia aos
Esperança de Nictheroy, pago SO.
decretos de 29 de Setembro de 1821, pago 1.1.5.
Luiz do Rego leva um tiro em Pernambuco no dia 21 de ,epresentação de S. Pal" , pago H6.
Julho de 182i. pago 80.
PreJudios par;! a guerra do Madeira, pago lU.
Cbeg:l ao Rio de Janeiro no dia 9 de Dezembro o brigu!' E' eleiLa nO\'a junla, pago 12i.
Infante D. Sebasliao com os decretos para a relirada A camara da Bahia se renne para verificar os poderes
do Principe Regente do Rio de Janeiro.-Arlígo de
conferidos ao general lIfadeira, pago 123.
omcio, pag 8t.
Dal'I e que das occurreneias dá 1\ el-rei Ignacio Luiz l\i:lf'OI'laria do Principe á commissão militaI', pago 82.
de!ra de Mello em ~3 d~ Fevelei~o., pago 124.
O Prím'ipe Regcnte.modifica o ministerio e proclama aos OffielO do general MadeIra, redIgIdo em 7 de Março,
flumin nses, pago 83.
pago 126.
Os deputadus tle S. Panlo par(~m para Lisboa, pago 8lI. COJ!1e yo da guerra entre o general .1adeira e a força braIcvão instrucções do governo
sllelra, ~ag. 128.
.
provisorio para se conduzirem em relação aos interes- MOI"te d" aubade. sa do convento da Lapa e do anCião Jos~
se do Brasil, pago 8lI.
Be.o~o, pago 129.
.._
.
Os decretos para a retirada do Principe forão a luva lan- Os ~Jt13dos do forle tie S. Pedro, recelando tralçao, rellçada pejas córtes de Portugal ao Brasil para accelerar
r,:o-se par~ ~ rec.onoavo, 'pag.. 129.
..
.
a sua emancipação politica, pago 86.
GabIDetes. mll1lsle1"laes.-HlslO~Ja dos mlDlsterlOS e dos
A nolicia da revolução chegou ao Rio de Janeiro 110 dia 7
aconteclmllntos que e derao em cada um delles,
de Ouluhro (Ga::..ela de Lisboa de 19 de Dpzembro de
pago 130.
1820), pago 87.
Sentença, pago :131.
Reuniões em casa do capitão-mÓI' Rocha na rua da Ajnda Mioisl.erio no Bra.si! desde 1808 até t82i.-Gabinetes 01'n. 64, e no convento, para a revolução do Brasil, e res
gamsnctos no d!a lO de Março de 1808, pago 132.
posta do SI'. D. Pedro, pago 87.
O conde rle Anadia. pago 132.
Pedro Dias Paes Leme chega a S. Pa lo, pago 87.
Anno de 1810 a i 8i?.-D. Fernand~ José de P?rtugal e
O Principe escre\'e a el-rei no dia lO de Dezembre, comCastro, conde de LlOhares.-D. Joao lle Almel'la MeJlo
municando-Ihe que deixa (l Bt'asil, pago 89.
e Castro,. ronde das Galvêas, pago 132.
A maçonaria tomou uma parte muito acLiva na indepen- Conde de Lmhares, pago 133.
dencia do Brasil, paI!. 90.
lJeelara2ão de ,?uerra á França em \'i~lude do manifesto
'Chega a resposta de S. Paulo, e é divulgada por toda a
do 1 de MaIO de 1.808. - Conquista de Cayenna,
pago 135.
cidade, pago 92.
Pby~lol1omia da Bahia e de Pernambuco em relação á in- Parle a expedição no dia 8 de OUlubro de i80R, pago 136.
depemlencia do Brasil, pago 93.
Descripção geographica da cosIa da Guyana POI'tugueza,
Prelndios para o dia 9 de Janeiro.de 1822, p~g. 94.
desde atwaça de S. José de Macapá alé os limites conEpisodios que precedêrão ao dia 9 de Janeiro de 1822,
finantes com a colooia franceza, pago i36.
pago 9li.
. .
. . Entra a ex:,edição no rio Oyapoch ou de Vicenle PinsoD,
Manifesto do povo do RIO de JaneIro sobre a resldencIa
pago "39.
de S. A. Real no Brasil, dirigido ao senado da camar!], Extracto de um omcio do tenente-coronel Manoel Mar.
pago 96.
ques, datado do quartel de Aproack a 29 de Dezembro
Dia 9 de Janeiro de 18~2, pago 97.
de lS0R, dirigido ao Exm. governador do Pará.
Auto de verea<;ão do dià 9 de Janeiro de 182.2, -pag. 99.
Jlag. 139. _
Edilaes, pago tOO.
.
.
Segundo offiqio do capitão Yeo ao tenente-coronel Manoel
Discurso do. r. José ~Iemenle ~ereJra sobre o palrlarMarquei, pago 140.
chano da mdepcndencIa do BraSIl, P?g· 100.
.
capitulação proposta por M. Hugnes, pa~, 1.42.
A tropa porlugueza se revolta no dJ(. H de Janeiro, Notas nccessarias a alguns artigos do lralado, pago 143.
pago 101.. . .
_..
Copia de UIll officio dirigido pelo lenente-coronel Manoel
Outras. pa!tlculan~ades q~P. s~ dera? na no~te do dIa 11
Marqlles, commandanle em Cnyenua, ao Exm. governade Janeiro, que Já menCIOnei na blOgraphla do consedor do Pará, pago iM.
lhelro Drummond, pago 1.02.
Omeio aO general Hugues, pago 145.
A tropa portugueza passa-se para a PraIa-Grande, Copia das instrucções do ministro da marinha franceza a
pago 103.
MI'. LalJalle, pago 145.
ManHeslo aos ci·ladãos do Rio de Janeiro, pago 104.
Copia de uma carta do capitão Yeo ao Sr. Sidnl'Y Smith,
Proclamação em i6 de Janeiro, pago 105.
paS. 1.46.
Contra proclamação. pago 106.
Os bl'asileiros lOmão po~se de cayenna no dia i4 de Jar.espo~la de-um brasileiro constitucional-á ordem do
neiro de 1809 e proscguem em seu governo. pago 146.
di" de 14 de Janeiro, lIlferecida aos soldados da divisão, Ratificação condicional do capitão-general do Pará á ca·
pag.l0i.
pilulação de eayenna, pago 148.
IndifTerença do minislerio e ausencja de José Clemellte, Reflexões sobre a conquista de Cayenna, pago 149.pago i08.
Roteiro da costa de Araguary até o rio de Vicente Pinson,
A -divisão auxiliadora na Praia-Grande vê-se em graves
pelo nome de terra de GuaJapoco, que mandou fazer
apuros, pago f08.
o capilão-commandant~ João Rodrigues do Amaral por
Divisão porlugneza auxiliadora.-Carta das praças relaordem do genCl'al o eapitão-genp.ral do Estado João da
cionadas para baixa do serviço por portaria de S. A.
Maia da Gama, indo o dito capitão commandante are·
Iteal, pago 1.09.
conbecir afaragem onde estavão os marcos das terras
Representa<;ão dirigida a S. A. Real, [lago 1H.
de Portul;a , pago 1.49.
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Descripeão da medalha que se manelou cunhar por occa- Denuncia da re\'olução de Pernambuco. documentos originaes existenll's no gabinele de Tuomaz Antonio de
sião -da conquista de CaYl'nna, pago ,152.
Vil/a-Nova Portugal, pago 177.
Resolução acerca dos soldados que estiverão em Cnyenna,
Carlas IInonymas de denuncias, pago 177.
pa~. 1.53.
Carta fIe Raymun lo José da Cunha Maltos, pag. f 81.
Segunda consulta, pago 153.
Resl.lução, pago lõ3.
Abolição de lI·ibulos.-Proelamações, paI{. lX1.
Officio de 5 de-Abril de 1816, que nullifica o distinctivo Rodrigo José Ferrcira Lubo, chde de divisão da armada
real, commandante da esquadra do norle, aos habita,npara Manoel José Xavil'r Palmeirim, pa~. 153.
les da capitania de Pernambuco. - Proclamação,
A guarnição de Caycnna tenta i~ls111IOrdinar-se, pago 153.
E' nomeaclo o desembargador João Severiano !\J"ciel da . pago 184.
Ordem do dia do conde dos Arcos, pago 185.
Costa para intendente-geral de Cayoona, pago 1õ4.
l\Jauoel Marques valia com o li tu 1.0 de governador mili- Condições ofTerecidas 110 commandante do bloqueio pelos
membros do governo provisorio, pago 185.
tar de Cartlnna, pago i54.
Condições do commandanle do bloqueio pal'a entrar em
Cayena é restituida ao governo francez, pago 155.
PernambuC'o, pago 185.
Carta do conde de Funchal ao governador militar de
Inlimaçilo ullima ao commandanle do bloqueio de S. l\I.
Cayena, pago lõ5.
Fidelissima, defronte de Pernambuco, pago 186.
Carta. ou aviso. du marquez de Aguiar, enviando a Qrdem
régIa ao governador de Goyal1na para entregar a Ultima decisão do commandanle do bloqueio, pago 186.
Alagoas.-Copia da carla do conde dos Arcos ao tenentemesma colonia aos commissilrios frilncezes, pago 155.
curonel 'Anlonio José Viclorino Borges da Fonceca,
Carta régia a que se refere o aviso do marquez de Aguiar,
commapdante que então era das armas da comarca das
pago 156.
Alaguas, pago 186.
Copia do aviso do maql1~z de Aguial' ao intendente-geral
da policia de Gllyana, o desembargador J.oão Severiano Thomaz Antonio de Villa-Nol'a Porlngal, pago 187.
_Silvestre Pinheil'o Fel'l'eira, pago 187.
Maciel qa Costa, pago 156.
ota diplol11alica do governo portuguez ao embaixada)' de Conspinll:ão em Lh,boa para acclamar rei de Portugal o
França duque de Luxell1bourg sobre a entrega da . duque ele Cadaval, pago 203.
Elevação do BrasH a reino.-Duque de Palmella, pago 203.
GllJana Franceza, pago 156.
~ota do embaixador da' França ao marquez de Aguiar, Falia do presidente do senado da camara do Rio de Janeiro a S. A. R. o Principe Hegeute, aos 28 de Dezempago 156.
bro de 18i5, pago 203.
Cart? , do encarrC'gado de nelrocios Brito .ao governador
Resposta do Princ:ipe Hegente, pago 204.
mIlitaI' da Guyana, pago 157.
.
Officio dos plenipotenciarios portuguezes, C'seripto em Accurdão do senado da camara, pago 204.
Paris, ao govel'l1allor militar da Guyana em 8 de Se· Resposta do duque de Ricbelie. ; ministro e secretario de
Estado dos negocios estrangeiros de S. M. Chrislianistembro de 18H>, pag, 157.
ima ã nota do encarregado de negocios de Portugal,
Tratado enlre S. 1\1. el-rei de França e Navarra'c S. L
pag.205.
el-rei de' Portugal, do Bra ii e dos AIg-arves, concluido
A divisão allxiliadora, commandada por Jorge de Avillez,
em Pm-is em 28 de Agoste de 1817, pago '158.
na Praia-Grande. lenta marchar por terra e se ir unir
Artil{o ~eparado, pa~. 159.
ao Madeira na Babia, pago 206.
Acto da reslituição de Cayenna, pago 159.
Edilaes, pago 209.
Má fé do novo ~overuador francez, pago 160.
Proclamaçilo de 4 de Fevereiro de 1822, pago 209.
Fazenda da Gabriella, pago 160.
O Principe Regente manda suspender o silo.-Edital,
Proclamação do intendente de Ca1'enna, pago 160.
pago 21,9.
O gove~nador M.anoel Mllrques e o intendente-geral João
SeverIano Maclel da Cosia sahem de Cayena, pago 16L Ordem do dia, pago 210.
Jorge de Avillez e os officiaes commandantes dos corpos
Cidade de Cayenna de 1808 a 1818, pago 162.
da divisão auxiliadora de Portugal representão ás corSão privilegiados os senhores de engenho a não serem
tes de Lisboa, pago 21 J•
executados por dividas nas suas propl'iedadés é lavou·
ras, e sim em uma parte dos rendimentos della, Os planos de Jorge de Avillez para adiar a sna partida
pllg.162.
.
para a EUI'ona. ã espera das forças de Pot'1ugal, falhá.
Novas providencias para melhorar o estado do Brasil, ,râo.-E' forçado no dia 10 de Fevereiro de 1.8::!2 a embarcaI' com a divisão, pago 212.
pag.162.
Transportes que condnzirão a divisflO auxiliadol'a 'e nuO conde da Ponte, governador e capitão-general da Bamero de pessoas que conduzirão para Portugal, pago
hi~, morre naquella cidade a 4 de Maio de 1809, de213.
'
poiS ~e um governo 'le mais de • anuos, pago i64.
l.-'roclamação, pago 21.4.
A ~allla passa a ser govemada : ;1' uma adminislra~ão Carta do Principe Regente, escripta a cl-rei seu pai,
trlOa. pago 168.
pag.214.
Os lavradores e enroladores de tabaco da villa da Cachoeira Proclamação, pago 214.
(hoje cidade), na capitania da Bania, onerecem donati- Cartas do Principe Regente, pago 215.
vos. pecuniarios para soccorrer Portugal, pago :1.69.
Officio do minislro da guerra do Brasil ao de Porlugal,
No dIa 16 de Dezembro de 1809 abria-se a bibliolheca
que acompanhou a divisão auxiliadora, pago 216.
dos gUII.rdas .mari.nh.as n~ Rio ~e Janeiro, pago 169.
O Príncipe Hegenle no dia 17 de FeH~rei.l'o proclama aos
A t~'rannla feIta a InlelhgencJa é transplantada para o
habitantes do Rio de Janeiro, pago 217.
Brasil e neHe expira, pago 170.
Oiscurso, pago 218.
~linislerio de 23 de Junho de 18J7 ii 1821, pago 1.70.
Proclamação, pago 219.
Conde da Barca, pag 170.
:\lorte do Principe da Beira D. João no dia" de FeveDocumenlo resenado e importantissimo, pelo qual o
reiro de 1.8~J, pago 2:1.9.
Principe Regenle se queixa a el-rei de Inglatel'l'a de No dia 9 de l\larçO chegou ao Rio de Janeiro a divisão de
lord Slrangfort.-carla de S. A. R. o Principe ReFrancisco l\Iaximiliano de Souza, pago ~2f.
gente de Portugal, depois o Sr. D. João VI, aS. A. R.
O
Principe Regente dú,conta de tudo a el-rei seu pai,
o Principe Regenle da Grã-Brelanha, depois Jorge IV,
pag.222.
pago 170.
O commandante da esquadra Francisco Maximiliano de
João Paulo Bezerra, pago 17i.
de Souza, logo que chegou ã Lisboa, foi processado,
Conde dos Arcos, pago 17i.
pag.223.
Carta de Anlonio Carlos a José Bortifacio, pago :1.76.
a Martim Francisco, pag :1.76.
Instrucções 'SeCl'elas que récC!beu o chefe de divisão Frande Luiz Paulino ao conde da Bnrca, pago i 76.
cisco Maximiliano de SOUZtt, pago 224.
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Príncipe Regente no dia 21; de Março de 1822 partiu
para Minils -Decreto, pag, 2'24.
Par. '.phos ti:! carta de lei ,lo to tle Outuhro ele 1821.
pelos qnaes . A. n. o Principe IIpgente manda proceder â nova eleição do governo da pl'ovincla de MinasGcraes. segundo u clecreto de 23 de Março de 1822.
pa~, 230,
Ar Igo do ameio, pa~. 230.
Prol·lamll~ão. Jlag. 23t.
]\finas Geraes, pag.232.
Chpga ao HIO de JaneirQ D. Lucas José Obes, deputado de
MOll1evidéo, pago 223,
A incorporação ele :\(ontevidéo ao Brasil c retrospecto das
republicas americanas, pago. 233,
Deplor:lVel e.tatlo de Bueno -A yrl's. pago 234
Sào nomearlos os pI ocuradol'es de provll1cias.-O periodico ReI el'bero, pllg. 235.
Os pel'llambuc<lllos resÍllentes na eôr~e do Rio de Janeiro
dirigem ao Principe Regente as saa' congratulações,
pllg. ':!35.
As ldilgollS no finno de 1822. pago 236.
A jnnlll do governo das Alagoos ao mlOislro e secretario
de Estado dos nl'gocios do reino do Brasil. pag, 2::17,
Termo que em reunião fazem a junta do governo provisorio da provilll'ia das Alagoas, aeuad ela calOara desla
capital, clero, tropa, nohreza e PO\·o. sohre a aeclamação de S. A. Rpal, e sohre a demissão delS empregados
europeus, com as excepções alJaixo transcriplas, pag,
21l7.
Discurso analogo ás circumstancias do reino do Brasil e
do Principe Regenle. ,en pcrpelllo defensor. por occa·
-!lião de SUd accIa! "ão, feito e recitado pnblicamente
ao mesmo Seljhor pelo secretario enviado da provincia
da Alagoas, pago 239.
Discurso do eD\'iallo por parle do clero da
vineia, pago 2110.
A camara daI lagoas ao Principe Regp.nle, pago 241.
da villa real ue Atalaia ao Principe Regente,
pag.241..
A camara da capital das Alagoas ao Principe RE'gente,
pa~ 241.

A junta parochjal de Pulo·Calvo a José .Bonifacio, pago
241Carta do padre Lourenço José de i\Iollo a Perdigão,
pago 244.
Car~a do mesmo a José BonifaclO, pag, 24ô.
Minislerios brasileiros.-Primeil'a época, iO reinado de
1822 a i831.-Primeiro gabinete, pag, 249.
Côr politica. pago 2lt9.
O cOl1~dheiro José Bonifacio de Andrada e Silva, pago
249.
Martim FrancisCO Ribeiro de Andrada, pago 250.
Caelano Pinto de Miranda Montenegro, pago 2 O.
Luiz Per'eira ela NobregéC. pago 250.
Necrologia do tenente· ..eneral J. X. Curado. pago 251.
Portaria de iO de Setembro de 1822, pag, 251.
Trahalho do ministerio, pago 2M.
Creaç;io rla ordem do Grnzeil'o, pago 252,
No dia ~3 de \Iaio de 1822 pede-se li cllnvocação de uma
assembléa legislativa para o Brasil, pago 253.
Represenlaç1\o, pago 253.
Decrelo Ile 3 de Junho. pago 253.
Instl'lIcçÕl!S a qlle se refere o dl'crelo de ~1 de .Tnnho ,rlt
1822, que m:lllda convocar uma assemhléa, p~g. ~53.
Das eleicões.
Do modo de procedeI' ás eleiçóe,
Do modo rle apurar os volos.
Dos deputados.
Das eleições dos depll(ados.
S. A. Real cuilla. com grande empenh/)o da re81~ nação
da Bahia, p:lg, 255.
Carla régia á junta provisoria da Rabia, pago 256,
Pro('lama~ão a08 !>ahianoll, pago ~56.
Collecção de diplomas ~l.llaiivos á convocação da aBSf';1bléa no Brasil, pago 2,,6,
Decretos, pago 251j,

Juramento do!' pl'oeur1\dores geraes, pai! 257.
dos ministro e secl'Narios de Estado, pa~ 0<;.,
O minislel'io.... pede a convocação de uma assembrea,
pag 257.
Josó Mariano aos lInminensl's, pllg, 258,
Decreto, pag, 258,
Para fi "nverno pl'ovisorío da provincia de Pernambuco,
pa;.r 2,5'l.
Dep.Teto, Pág. 259
Officios e l ~~l1lllentos dirigidos ás cõ cs pelo general
ladeira, pago 259.
nelação dos officiaes pl'omo 'idos. pelo Exm, f( vernadol'
intel'ino das armas c1l'sta T)J'(Hin ia, pago 26 .
Olficia{'s do regimento de-artilhari dr Iinba (II omo' "
.ás l:(l'adUIl"õeS dos pustos IIDmetlli fos, pUf ponaria c ,
iO de Fevpreil'o de 1822, P?g. 261.
Esse dop.l1mrntos são ren'etlidos em, es~ã;j d u 2!> de
Maio ele 1822, á comrni SilO úe nego 'ias poJiliceJ:) do
BI a, il, pago 265.
O hl'Ígaclt~.ro Fl'anri ·co Joaquim ,;al'J'etli pede á junlil
provisoria comrslivels, dieta e medicamentos para continuar' a vi, gem, r.a~, 268,
Resposta da juiha ao bngadeil'o c, I'l'eti sobre o fomei::Ímenta pedidO, pag 268~
SUllplica dos europeus negoriantes da ddadc Baixa e ou·
Iro, p!!dindo o deselllbilrque da tropa alh a1'l'ilJada
com o hrigadeiro Carretli no navio S. José AlIIl'ncano,
pag 268,
A junta provi-oda remetle ao general l\1adeil'a a upplica
sohre o drsemhnrque da tropa lIal'fl iufol'lnar afim de
que melhor possa deferu', IHg. 269.
O gE'llrral Madeira informa sobre a pelição do desembilrque da tropa, pago 2G9.
A junta provi olÍa panicipa ao generul Maueira o deferiJ
I ' li d de 'emha
I
a..
i\ junta provisol'ia (Jl'lwidellcla o d(semoarqlle da tropa,
na fórl1la ('xigida pelo general Madeira, pago 270.
A jnnta provisotia repf'lIe as aJllIsões de falta do compl"
menlo de leis, aponladas pelo genel'lll Madeira em $
olIieio de 25 de Março, pago ~70.
A junta provisoria, querf'ndo restabelecer a ol'tlem alterada com o desembar'lue dtL tropa, prodama ao povo,
que tpm por tal motivo 'lesilmparado a cidade,
pago 270.
A jUll'a jll'o\'isoria da Bahia parllcipa IIQ govel'l o de Porlugalter arribadu alli o Dd\io que CQadul,Íu partda
divisão uuxiliilelon, l'emeUic.!a do Rio de J,meirel Rara
Lisboa pelo Principe Real, tl os motivos que. oJigillarão
o desembarque da mesma tropa, que teve lugar na
tarde de '27 Ilu Março, pago 270.
A junta prnvisllri<l ao miuislro José ",mifaclO, declarando-se HI.possibilitada ( , cur.'prir a' ordens do priueipe D. Pedro, pago 271 • ...,.",.~",.~o~"""",r':~
Cil'Cll-Ia "
Qlle.~itos,

I... \

Decreto du Pri
D. PedI' 'onvocando o ccns lho de
procura 101 e~ gl'1 d,'S dils provincias [lara o dia % de Junho de 1822, pago 17l.
Decr!'to do PlÍflc,pe D PedrO-de 3 do Ju ..ho cOllvocando
uma a senrbl'i( geral constituinte e legislativa das provincias do Bra,i1, I'lIg.272.
O general ~llldeira, Ilrevelll!o alguma comrnoção na villa
da Cachoeira. mn lua para alli uma harca, para PÔI'
em r(speilo aqll Iles povos; a guarnIção lho barca e os
habitantes llinão rixas e assuada , pago 272.
O general, laueira q leiXJl-se do pror.edimento do senado
da caJllara e do l'l.ldac(or do l'eriodico Constitue}?
e pede providencias, pag,.. 272.
.
A junta respllnde ao olIicio tio general Madeir', da , :pera, pago ~73,
Termo da C.1I0Jra, lavrado em cOllàequer.cia do procedimento do ';eneral :\ladelra DO. d:as 12 e i5, pllg. 273,
CU!'la régia do PrÍllcil'" D, ledro; juntil do gõverno da
Bnhin, enviando pu!' copi: ou,ra, que na II esma data
dirige ao general :\Iailei a, para quI' com, ropa de
Portugal se reco.ha áqnclle '("110, pllg. 27ú.
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príncipe D. Pedro ordena ao general Madeira que se
embarque pnra Portug,\1 com a lI'opa que dalli viera,
pag.2,4.
Decre.to 'prohibindo <iue seja reunido cm uma só pessoa
mais t1e 111U Orn(~IO (lU emprego e I'en,:a mais de um
ordenado, pago '1.7ú.
O general Madl'ira renova à, ratões da sna qneixa contra
o procedlme.nto da.ramara, c insiste em providencias
contra. os excessos do redactor.l.lo CunstilllGional,
pago '27ú.
O juiz de fóru da Caéhoei!'a DI' .. Aotonio de cerqueira
LlIlla !"artiClpa ao secretarlU da Junta prOl'isoria da Bahia ter sitio acclamarlo naqul'lIa villa S. A. Beal regenle,
e perpolllo df'fensor P. prolector do Brasil, paa. 275.
Os coroneis José Gilrcia 'pachf'co e Rodrigo Falcão pari icipão á jl1nta do governo da r.apital o L'CIO de haver
~ido pela manhã acclollllado na villa dn Ca"hoeira S, A
Real regenle ~l)llstitl1cional, protect"I' c defensol' perpetuo do Brasil, pelo voto geral de todos uS habitantes
da vil\a, png. ~76.
A jUllta inlel'lna in5talladn na Cachof'i,ra diri:;e-se ao "0vemo prol'isorio dn provlllcia, qnf'iXan'lu se rio pl'(~e
dimento do commantlante da canhOneira surla lIaqnellc
])OltO, por ler dirigido lilos de metlalha sobre a I'illa e
a poYoa~ão de S. Fehx, por oCCasiilO de ler o povo
proclamado' solemnelllente o Principe Re~1 regente do
Brasil, i'a~. 276.
Termo da vcreaçilo da Declamação do Prineipe Heal regente, e perpetuo defensor e protector do Brasl.!,
pago "2.7.6.
O juiz de fóra da Cachoeira envia copia do termo da \'erear;,âo da acclamação do Principe Regenle, e manifesta o estado perigoso em que se acha a villa, prestes
a arrebenlal' em gnerra civil, pag, 277.
A junta, respondendo ao general Madeira, declara que
pretl'nde, logo que a eam';ra se pronuncie a respeilo
da sua insislencia, de levar O negocio ú preseuça de
el-rei e do congresso, pago '277.
O governo provisorio proclama aos Iiabi}antes da provin'
cia, afim de evilar que rompão em actos arbitrarios e
incollstitucionaes, pago '277.
O governo provisorio commllnica ao genel'Ul Madeira os
suece,sos da acclamação do Prillcipe Regellte na vllla
da Cachoeira e da installação alli de uma junta de governo interino, pago 278.
O governo provi~orio responde no juiz de fóra da Cachoeira, hegando-Ihe a licença pedida, e instru!ndo-o
do procedimento que deve ter á vista do estado da
,-iIIa, pago 278.
.
A camara da villa de S. Francisco pal'licipa ao governo
provisorio o ter sido alli acelnmado o Principe Real regente do Brasil, e enviando o termo da vereação. pag.278
Termo da vereação da camara de S. Fraucisco para a
acelamaçflo do Principe neal, regente e defenso!' perpetuo do Br<lsil, pago ~78.
O capitão Joaquim Ignacio de Cerque'ra I Icão pu '1(,' a
ao governo pro\'isorio a respeite da ~U:l
ip-natll
a
petição apresentada fi C31" -a 5(': ~
-o d
,I ii, 11.
2~
Príncipe lteal . I'p.gencia I'
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o da Cal
da villa de 51...
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A jnnla do governo da Bnhia escreve a JMé Bo~iracio sabl'e os ne"ocio,> do Ill'asil com Portu~al, ellvlalldo copias de un~ orn"io dirigido ao gOYE'rtlU do rE'ino e lambem lia 6l'l~ulal' expedida a resprito du I'oro da
p'Ol'incia e rios quesilos relativos á granue questão que
se agi la va no congl'esso portugllez, pago 280.
Ins!r'ur.ções aos deplltados, pago 28L
O juiz de fóra de Jagual'ipe participa á junta pl'ovisol'ia o
flicto de ter sido aeclamado na I'illa de Mara~og!pe no
dia ·29 regente do reino do Brasil o principe D.. Pedro,
p<lg 281A jUllta iiccusando o omcio do genemlMadeil'a de 30 de
.
Junho, etc., pa~. ~lS1.
A camara de Marag..gipe dá conta á jnnla provisoria do
facto da accJama{:iw alli do Pl'lncipe Regente e das
nwdidas tomadas para segurança e s<icego do povo da
villa, pag, 282.
O general ~I"deir'a responde que, sendo tão patentes os
tramas fios facciosos perjuros e cumplices nu Cl'lme de
lesa-nação, conjnl'a a junta as medidas com que se
eVite o derl'ümamento de sangu p , etc.. pilg. 282.
A junta, acr.usillldu o.orncio du Juiz de fóra de ,Jagnaripe
e i\Iaragogipe, declal'a que e(lllv~m que continue a
exercei' allt a jlll'isdicção que 1he fui COllfiada, afim de
,e lião aggravar mais as de~graças daqllelles pá'-Js,
pago 283.
A junla pl'ovisoria recomrTlenda ao OUl'idor do crime a
obsel'vancia da lei sobre a lilJel'dade da i:nprcnsa,
pdg. 283.
A junta considl'ra a provincia na maior anarchia, e, querendo proteger os innocentes envolvidos nella, pl'olJõe
ao gClleral Madeira um arbilrio, per 'uadida que males
extraordinarios exigem remedios ,identlcos. c acção,
pag, 283.
Arbitrio proposto pbla junta pro\'isoria ao general Madell'a, etc., pago 283.
Acta singYlar acerca da palavra-junta-Iavrada no dia
5 de Julhu de 1822, na Cac"o~ira, pago 28Ll.
A junla provisoria ao ouvidor do crime, para que in:
forme sobre o cumprimento da portaria de 3 do corrente, pag 28ú,
O Or. ouvidor do crime aponta. os obstaculos enconlrados acerca do cumprimento das portarias recebidas
para fazer elfectiva a responsabilidade dos redactores
ou edilores dos periodicos, pago 284.
A junta pl'Ovisoria ao desembargador chanceller da I'elaçã? da cidade, enViando a Illformação do ouvidor do
cnme para assentar sobre a maneir'a de entendeI' a lei
da libenJatle da imprensá, e meio de supprir a omissão
no caso de que se trata, pago 285. '
Assenlo em relação da incompetencia sobre a maneira
de e~tu9ar a lei da liberdade da imprensa e de supprir
a emlssao ;:poutada, pago 2~5.
O l:hanceller interino euvia copia do assento tomado em
relação, de que se não julga\'a autorisado para deliberaI' sobre negucios de liberdade de Imprensa, pago 285.
A camara da yilla de Camamú participa ler na villa de
Valença sido acclumado o Pl'lncipe Hegenle do Brasil
acto que desejava acompanhar... e que não o fez po~
falta de meios de defesa, pago 285.
A junta pro\'isoria da Bahia envia ao governo dI:! Portugalos votos das camaráS das villas dos I1héos Ca.
mamil, etc., a respeJl:o da delegação do poder execulivo, pago 286.
A junta da pro\'in~ia da. Bahia ao ouvidor do crime para
proceder Das dl1Jgen.Qj.as, afim de descobrir os autores
do t .' 1crario plano da sua deposil;ão, pago 28G.
Á junta communica ao governo de Portugal Que o estado
de ?gitaçáo tem augmelJtado, e que em algumas villas
~als se tem proclamado o Príncipe Real regente do
,Brasil, pago 286.
A junta provisoria estranha á camara da villa de Camamú
a mate ria do omcio de 17, esperando que, longp. de se
envolver em insurreições, busque os meios de .manler
a ordem, pago 287.
r:
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A junla de dl:fesa da vílla de Yalença se dirige ao conse-I A rainha é submetlida a uma junla medica no dia 30, á~
lho do governo sobre a nomeação de novos membros
ii lIoms da manhfl, p~<Y. 325, .
do
ISl'Iho militar de ;'iazaretb, pl'ivand<Kle conlinuar A rainha de Portugal
abandonada no seu deslerro,
o da 2sli / a, ele., pago 287.
paI!. 325.
A' junla de defesa de Nazurelh a l\fanoel GonÇalves [\laia As curles despresligiadas vão abJsmantlo a nação,
.Billencourt, dl'putarlo elp,ito por Jagllaripe e Nazareth,
pago 325.
edindo providencias para ser restabelecida a ordem Contra-revolução em Villa-Real e disEolução das cõrtes,
na "il1a de Jaguaripe, pago 288.
pago 32&;
.
Discussão na assembléa conslituiule a respito d.o rfJ- Q governo provisol'io em Chãves, aa; 326.
gresso do principe D. Pedro p'lra Lisboa, pago 292
Chega á Lisboa a lloLicill do grito
' ldependencia do
Alguns deputados na constituinte porlugueza se oppoem
Brasil, pago 327.
aos discursos dos seus collegas em favor do Bl'a~i1, A verdade e nada ruais, pago 32i.
pago 293.
Revelações d(l marqllez de Olinda ao autor, pac 327.
O spnado da camara dirige urna representação ás cürtes Brasileiros formados em dlfTeTentes faculdades na 'verporluguezas, pedindo a revogação dos primeiros dous
sidade de Coimln:a.de t81.8 a 1822~ pag, 3~8.
decretos àe 29 de Seteml~ro de 'J82:1, que ordenão a O governador .!'rancLco de Paula l\IHgesse lransfere a
retll'ada do PJincipe I\egellle, pago 294.
séde do governo da capitania para CoyaM (1.821),
Carta qUI' o senado da camara dt> Rio de Janeil'o mandou
Pil/!. 329.
•
aos depntados- de sna provincia, I'ag: 295.
A vilJa da Cachoeil'a, hoje cidade, foi o lugar da provinOs d.esatinos da regencia e das cô/'Ies vão applainaIldo o
cia da BalJin onde se deu o primeiro impulso para a
caminho para a independeucia do Brasil, pago 296.
inclrpendencia do Brasil, pago 329.
El-rei não al1nue á allian<:a de Troppau e Leyb<lck, e Desordem que sobrl.veio no dia 2;> de Junho de 1822 na
rl1mmuníca ii sua resolut;ão á assembléa conslituinte,
villa da Cncboeira 1)01' ocensião tia acc1amação do prin296.
cipe D. Pedro, (la/{. 331.
As corl.. s fazem do rei seu prisiolleÍlo e coo tantemente Orgnnisa-se no dia 26 de Junho de 1822 a junta interina
o desfeilê;i.o, pago 297.
conciliatorin de defestI, pago 331.
Discussão das cÔl'les em relAção ao BJ'a~il, pago 29i.
Crea-se na "iIla da Cachoeira uma ser.retal'Ía goveroaAs corles dclcrnlinão, por decreto de 29 de Setembro de
menlal. pago 33'2.
i8~1, a sahida do Principe RP.gente do Bl"asil, e- no- Gon!lIctos que se derão e tomada da harca canhoneira no
mêão delegados do floder executivo, pag 298.
dia 28 de .Junhu de 1822, pago 332.
Decreto de 2J de Julho revogando a sabida do Príncipe, A junla da C:achoeira COJllmunica o movimento revolucomo mp.io de obs-tal' a sepal'8ção do Brasil, pago 298.
ciunario ás (Ülferellt.es localtdades. afin~ de ser accla·
Outro decreto da mesma dala.-As côrtes mandão 1)1'0mado o Sr. D. PlldJ'o de Alcantara, pago 333.
cessar os membros da junla provisoria do govel'1lo de Crea-se o balalhão tIe PeriqUitos, pago 333.
S. Pau'o, pago 299.
.
exercilo pa~ifl('ador, a. 333.
l\Ialldão-se summariar os depu a o bl'a~i1e:iros que não Crea-se a companhia de el10lla ieni'l~·"'Ite""trmtl!""à~~~~,.,.,.~~:..:,~.
tomárão-assento no congresso, pago 299.
na \'iUa da Caclloeira, pago 334.
Parecer da commissão ·sobre.o decreto de 3 de Junho, Jurament6 e inSlallaÇão, pago 335
pag 299.
Crea-se a companhia de l\1avorte em 30 de Julho de 18'22,
Sessão de 23 1e Selembro de 1822.-Jllramento da conspago 335.
tiluição poliLica da_ 11lonarc]üà portugueza de 23 de Arligos fundameulaes da creação da companhia de Ma
SetelUbl'o de 182'2, pag, ~99.
VOlte, pago 336.
. ,
'
Termo do jUl'aOlento que prcstárão o pl'eesidente e <le- InsuLJol'dinação na tropa braSIleIra e conlhelo que se
pulados das côrtes gemes, etll., pago 299.
derão, pago 336.
.
DepulatIos brasileiro$ que juràrão a constituição na ses- Os lusilanos lentào um desembaI'que na costa da lSaubara
são do dia 30 de Setembro, pago 300.
e são derrotados! p~g 3::l7. .
.
ConsliluiÇ<10 politica da monarchia portugueza, decretada As villas da IHOVInCIa da BahIa adheI:e~ ao movunenlo
pela~ cõrtes geraes extraordinarias e conslituintes reure\oluciollario e proclamão o prlflClpe D. Pedro,
'oiEias em LIsboa no anno de 1821, etc., pago 300.
pag 33i.
Alguns deplltad.os do Brasil pretendem relírar-se de Lisl\1aragogipe.
boa, com licença, mas a assem!>léa não lhes concede,
lnhalllbupe.
d
pago 313.
S. Francisco da Barra de SergilJe do Con e.
S,(nt.o AI~laro.
,-~-~-.
Alguns deputados do Brasil abaudonão clandeslinamente
as côrtes, pago 3'13.
na pI UfU
Declaração tle alguns deputados pelo Brasil nas côrtes de
J~gullripe.
Portugal, que de Lisboa se passárão á Inglaterra lext. .
J' alei~~a.
'B raSt'1'.1B1Uie) , pa g• 313 .
aC011lOa.
do Curreto
Par
t' . ou Ba 'cello
Protesto dos deputados de S. Paulo (ext. do Correio Bra. a ~gl
I
'
'l"
)
"31 "A'.
•
Call1le.
SI tensc ,pa o '
Serinhaem
ou San tarem.
PI'otesto cantr o Astr.o -Lusitano, pago 315.
Camamú.
AIgU1l5 .deputados, chegando a Pernambuco, õirigem-se
UrUhÚ.
ao publico, pago 315.
Mir,tndclla.
Os deputados !>a~lianos C)'pria.o? José Ba~ala de Almei~a
CaYI ü.
e Marcos AntOnIO de Souza dtrlgem malllfestos á Bataa,
Jussiape ou Rio de Conta
pago 316.
Villa· ·uva.
A rainha D:CarIola. por não jurar a constiLui<:ão, é desJerom<:abo.
terrada para a quinta do Ramalhão, pago 323.
Marahu.
Documentos Telalivos ao juramento ela cunstilu!ção,
caraveJlas. .
t
d
'11 d ~ to
ago 323.
chega á CachoeIra uma uepuraia~ a VI a .. e ,.an
P ,.
,
'.
O'
• ,
" '
•
Amaro para entender-se com ii Junta ~oncih~tol'lil. de
Rel~t~llo ~oble a ~elIl5e!açilo Ilegallva da l.al~ha FIded"f-t:sa com o fim uo mutIal'-se adenommação que ella
hSSlma., ii preslaçao do Juramento da cOllSlItUlÇão, etc.
l~a ~doptado. pago 338.
pago 3-:.3.
.
'1' d Mn
Nota ver!>ul á rainha, pago 324,
Os Dle~lll)I'os da CaIXa mI ltal e
i'ç pl:uew a l>u .
denllssão, pago 338
Portaria ao con. elho de Estado, pago 324.
Carta á. rainha, p~g. 324.
,
Copia do
,...... ..reaçao da commissão de defesa e adPareceres tios mInISlrOS, pago 324.
_"ti ação dd. caixa uiÍlilal' de Nazaretb, pago 339.
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Acta' da commlssao da caixa militar de Maragogipe, \ ~oni~~e~~1 d~~~~aeg~ ~~~~~eP~ôv~~\:erorços de Portugal,
pago 3 3 9 . .
a 362
I~Spf'cção do com~lissanado de guerra, pago 33\>.
O PSI~' Dru'mmond chega á Bahia e desembarl'a.-Episo·
'DIte de 1J0cca, pa". 339.
dios que "P. derão pa" 361.
339
O Sr Dru~mond 'confere com os membros da junta do
- de fardamento, p~g. 33~fi' _
ViIla de Santo Amaro da Purl caçao, pago
'.
•
Commissão da caixa militar da villa de S. Ft'anclsco, O ~~~e~~~:n:~~:~)~~põe á mulher do 1Iladeira vantagens
pllg. 3~9.,
pelo acahamento da guelTa, pago 365.
Da v~I.~aáde Camanru.
E' nomeado João Felix para cOlllmandante da esquadra na
Jequlllç .
B I'
366
Da villa d~ Nazarctb.
DéS~I~á~~ra~~ s. 'Paulo em 23 de Maio de 1.822 e extra- _
D~ Valença.
dicção- de ~lartim Francisco de Andrada, pago 367.
comm!ssa~laddo geral, pllg..3ú O. a 3'
Vereação extraordiuaria de 23 de Maio de 1822 feita a
d
OrgaOlsaçao o commlssarla o, p g. :t.
.
d
t
d 'dade de ~ Paulo
Grea-se conselbo interino de governo, pago 3ú2.
requel'lmento o povo e ropa a CI
....
,
O conselho inlerino do governo da Bahia fica: installado
pago 368. I '
t. 'd' ,. d> '>4 de Uaio
na villa da Cachoeira, pago 3M.
Outro termo (e vel eança ex 101 mana e .
,
Inslrucção a que se refere o omcio acima, pago 3ú5.
etc., pago _368.
.
.
"
Felícitaçflo dos deputados do "overno interino perante Representaçao con~a Jrartltll ~l'an~ISCO, pa° 369; t d
S. M.1m erial. oag. 3ú5.
"
Termo de vereaçuo extl'aordmal'la de 7 ci~ A"os o e
O general ~Iadeil'a aSSUme o governo supremo da cidade
'J822, pag, 371. (
. F
.
e'Jo é
da Babia, pago 3M.
DilTerença característica entre ~lartlm ranClSCO
O ex-presidente Gervasio Pires Ferreira, em viagem para
Bonifacio, ~ag. 372. ..
.
o Rio de Janeiro, é preso·na Babia no dia 25 de Se- ·i\larlim FranCISCo no mIOlsteJ'10, pago 372•.
tembro de 1.822, pago 3li6.
Tomão-se pl'o.vidoncias fi imp::enSâ, e~~.: P~g· .~7;~.
O ministro José Bonifaoio em 2 de Março de 1822 re8- Deoreto modificando
figUrIno da hbré dos loT"..!!9S da
ponde reservadamellte ao barão da Laguna sobre os
cas~ i~perial do Brasil, pago 3?ú:
_
negocios de ~lonte\,jdéo, pago 3li7.
O PI'IllClpe Regente aos brasileiros. - Proolamaçao,
Intrigas contra José Bonifacio.-A maçonaria e o titulo
pago 37li.
.
.
de defensor perpetuo do Brasil em :\laio de 1822, Decreto alterando o uniforme dos empregados dlplomatlpago ali?
cos, pago 37á.
.
O Dr. Antonio de i\lenezes Vasconcellos de Drummond Providencias que se tomárão e manifeslo aos brasileiros,
principia a mandar p~ra o IUo de Janeiro noticias do
pago 37li.
estado de. Pernambuco, pago 3ú8.
Manifesto do Principe Regente aos povos do Brasil,
pago 374.
A Junta provisoria e as corporações de Pernambuco presIão Juramento de obediencia e fidelidade ao Príncipe No dia ~ de Agosto o Principe dirige-se ás nações por um
Regente, pago 3á9.
malllfesto, pago 377.
.
Omcios da junta provisoria dirigidos a S. A. o Príncipe Estado economico, politico e commercial da côrte do Rio
Regente e a el-rei o SI'. D. João V1, pago 349.
de Janeiro desde 1807 até 26 de Fevereiro de 1.821,
Termo da vereação e representação do povo da villa do
pago 380.
Recife de Pernambuco ao senado, em o iode Junho O Príncipe, em consequencia do estado em que se achava
de 1ti22, e "ua conclusão no dia seguinte, pago 351.
a provincia de S. Paulo, resolve ir pessoalmente paciTermo de juramento do Exm. governador das armas a lira-Ia, pa~. 380.
este senado, aos tribunaes, tropa e povo deste lermo, Decreto, pago
.
pago 351.
Descripção da viagem do Principe do Rio de Janeiro a
Sessão do :1u de Junho, pago 352.
S. Paulo,' etc., pago 383.
Decreto, pag 3M.
Independencia ou morte, pago 382.
O SI'. Drulllmond, teh~. <lcahado a sua missão em Per- O SI'. Drummond deLta a Bahia e chega ao Rio de Janeiro
nos ultimos ':lias de Agosto ou começo de Setembro de
nambuco, dovla partir para o Rio de Janeiro, pago 3ol!.
Parte o SI'. Drummond para a Babia, pago 355.
1822, pago 383.
A deputação de Pel'llambuco chega ao Rio de Janeiro no O Sr. Drummond, a pedido de José Bonifacio, fornece-lhe
dia i9 oe Julho, tendo á sua frente Felippe Nery Fernovos esclarecimentos a resp~ilo do estado da Babia,
reira, e por secretario i\lanoel I~idro de ~liranda,
pago 384.
.
pago 355.
,~
Relação e destribuição dos navios que devião conduzir
tropas para Lisboa, pago 38li.
Felippe l'iery filia-se ua moçonaria do lUo de Janeiro para
chegar a seus fins, pago 357.
José Bonifacio manda convocar um conselho de ministros,
Situação militar em Pernambuco em 1822, pago 357.
presidido pela Prillceza Real, pago 38ú.
Felippe Nery regressa a Pernamuuco, pago 357.
Parte Paulo Emilio Bl'egaro com oflicios e cartas para
O governo do Principe trata de armar o paiz, pago 258.
So Paulo, pago 385.
- E' cOllv!dauo Peuro Labatut para se encarregar do com- Espalba-se logo a noticia da arclamação da independenm~ndo em chefe do exercito. na Bahia, etc., pago 258. . c~a. do Brasil pela cidade do Jtio de Janeiro, pago 385.
Partida de Labatut para a Bahla, pag, 358.
~otlcla da entrada que fez na cidade de S. Paulo o SereProclamação, pag.358.
nissimo SI'. D. Pedro de Alcantal'a, etc, pago 385.
L.batut chega arribado ÚS Alagoas no dia 2 de Agosto, Noticias da Bahia e desapparecimento violento do COIlSpago 359.
tituciollat, pago 387.
Chega Labatut á Feira de Saul'Anna, pago 359.
Artigo du Espelho de 20 de Se'~mb~o de 1822, pago 387.
O Principe Ilegente em 9 de Julho de 1822 omcia á junta Pernambu~o, pago 388.
provisoria, commiluicando-Ihe a ida do "eneral Laba- Proclamaçao, pago 3 8.
tnt .para corumandar o exercito, etc., pag~ 360.
São (:Ieitos os deputados pelo Rio de Janeiro liO dia 22 de
No dia 29 de Outubro o genel'al Labatut estabeleceu o
~et"rubro j~ 1832, pago 388.
Edltaes, pago 389.
,
seu quartel-geuel'al no Engenho-Novo, pago 36(:).
O general em chefe do exercito 'pacificador aos haliitan- O senado da ta~.ra manda publIcaI' decreto de i8 !'e
tes da Ballla, pago 360.
Selembro de 1822, pago 389.
E' nomeado o tenente-coronel Felisberto Gomes Caldeira Carta de Sua Magestade dirigida ao Princiro P'gente.
para entender-se com Labatut, eto., pago 360.
pago 389.
'a~
Descubre-se no e~~enho dos Teixeil'as Barbosa grossa Respostà de Sua Alteza, pago ~8!).
somma de dI:lhelro em ouro, pago 360.
Proclamação, pago 390.
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l\lovimento da tropa em Pel'llamilUeO e deposição do go- Representação das provinci<u:, pago 409.
•
verno, pago 390.
Copia da vereação do dia 30 de Outubro, pago 409.
Circular a lodas as camaras e capHães.móres de Olinda e lleprcsenlação da tropa, png. lHO.
Hecif ele.• pago 390.
do povo, pago 410.
.
(, governo temporario da provincia de Pernan bueo aos Proclamação que, se distrillU!o no lhcnlro no dia 30 de
balJitanles da mesma, pago 39t.
Outubro de 1822, pago 411.
O r. D. Pedro (1° Imperador), anles da sua Declamação,
Doel·elo.
entra na maçonaria.-Inltigas que houverão entre o
Edital.
Grande Orienté e o Apostollado, pago .~!H.
Provincia de Goyaz, pago 4'l2.
Decreto de 23 de Selembro de 1822 mandando suspen- Benção da nova bandeira, pago 412.
deI' a devassa contra os revoltosos de ~. Paulo, Falia do' ImperadIJI' lÍ tl'opa, pug. 412
pag.392.
Porlaria mandando devassar lIas provineias
Creação da guarda civica, pago 392.
do governo, pago li13
.
Dccref.o da organi 'at;ão da guarda civica, pago 392.
I Providencias tomadas en. Jl'oreito das rendas do \
Plano da organisação da guarda civica, pago 393.
pago 1113
Manifestação de Minas·Gel'aes. pago 393.
1 'ovas providencias, pago úl3.
Eslado de Pelllalllhuco, pago 393.
lIbtol'ia do Aposlolalll, sens trabalhos e terminal;ão,
da Baltia, pago 393.
pago 413.
Rio-Grande do Sul, pago 393.
A junla do governo da Oill.l1oeira em 21 de Oulubro nolllêa uma commissão. com o fim de felicitar a S. A.
,<:.. :\i. o Sr. D. Pedro I ratifica o pauroado do Imperio na
neal, pago 1 I 1 4 . ·
. _
_
immaeulada Conceição de i\laria Santíssima, pago 39[,.
Circular do minisll'o José Bonil'acio aos presidentes e ca- Instl'UcçUes dada~ á mesma COl11l111SSaO ou depulaçao,
pago 415.
. - .
_
maras das provincias contra o espirito revolncionario,
Cheg1to ao Rio âe Janeiro vanas depulaçoes, e entre dia.
pago 39li.
I
a (l~putação LJahiana. pago 4i5.
Cidade de Manana, pago 395.
COl'oaçào e sagl'ação (Ie S. M. o Imperador o Sr. D. PeYilla-Rica, na'!. ~%.
dro I DO dia 1° ac Dezembro do 1822.
I'~··.u ~e eorto-Alegre, pago 395.
.
Yer~açào extraordinalia de 10 de Outubro de 1822, oesclipçüo dos festejos. pago 419.
Vag. 397 .
. Coroação e sagração do Imperador.-Ordem do CruZeII'O,
pago 421,
}'all(l que S. M. Imperial e defensor perpetuo do ~rasll
dirigio ao presideute do senado da camara do HI0 de ReiaçitO dos despachol! publicado' no dia 1.. Ue Dezembro
Janeiro 110 dia t2 de Outubro de 1822, pago 398.
de i822, pago ú2'2
Acclamação do l° Imperadol' 110 dia 12 de Oulubl'O de o dia 1° de Dezembro é cl'eada a guarda de 1Ionra,
1822 e descrip1ião dos feslejos publicos, pago 401.
pago 424.
E' dissolvido o Grande Oriente em meiados de Outubro
de 1822, pago 405.
uem-se os gabineles nl1m6lenaeSS((~a~pp;a~.-n"!I~!lf":rri!~"""""""'_'::"""':::-.
ID8lal at;ãc do Aposlolado e seus traball~os, pago liOa.
pago 4Al.
E' demiltido O ministerio And.rada no- dia 29 de Outubro,
e depois reinlegrado no dia 30 em virtude das repre- Advertencia, pago 441.
Ao benevolo leitor, pago 442.
sentações do povo e tropa, pago 407 .
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